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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking Avondje Uit 013

Foundation International.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ADMINISTRATEUR

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Avondje Uit 013, te Tilburg is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en verliesrekening

over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, volgens de

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van stichting

Charity Support Foundation International. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften volgens de Gedrags- en Beroepsregels. U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door

u verstrekte gegevens.

Tilburg, 26 mei 2020

CijferAdvies Tilburg

A.P.J. Schuermans
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Inleiding  
Helaas blijkt eenzaamheid en sociaal isolement nog steeds veel voor te komen. Uit onderzoek van 

Movisie in 2019 blijkt tot 10 % van de jongeren zich langdurig eenzaam te voelen[1]. Uit onderzoek 

blijkt dat eenzame jongeren en jongvolwassenen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van 

gezondheids- en maatschappelijke problemen.[2] Als gevolg van eenzaamheid ontwikkelen mensen 

psychische problemen, zoals depressies, , stress, slaap- en verslavingsproblematiek. Er is vaker sprake 

van een inactieve levensstijl met weinig beweging en overgewicht. 

Uit eigen onderzoek blijkt dat er in de regio Midden-Brabant weinig op maat gemaakt 
vrijetijdsaanbod is voor mensen die moeite hebben met aanhaken bij sociale contacten. Dit staaft de 
verwachting van het CBS dat er een groeiende groep mensen is die geen aansluiting vindt bij een 
sociaal netwerk. [3] 
 
Daarom is begin 2018 het initiatief Avondje Uit (AU) gestart. Vanaf de start hebben we samen met 
deelnemers zinvolle en inhoudelijke vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Ter kennismaking nodigen 
we je uit om onze welkomstvideo op onze website te bekijken.  
 
1 Movisie 2019 

2The guardian 2018 

3CBS 2016 

 

Onze missie, de stip aan de horizon 

Het verbeteren van de sociale zelfredzaamheid van jongeren en jongvolwassenen door 
vrijetijdsondersteuning te bieden gericht op het maken van duurzame sociale contacten. 

 

Onze visie,  hoe gaan we daar komen 
Stichting Avondje Uit 013 gelooft erin dat zinvolle vrijetijdsbesteding essentieel is voor een gelukkig 
en gezond bestaan. We organiseren leuke en leerzame activiteiten voor mensen die behoefte 
hebben aan meer sociale contacten of zich in een sociaal isolement bevinden. Dit doen wij met een 
tweewekelijks vrijetijdsaanbod. Samen geven we vorm aan activiteiten die bijdragen aan het aangaan 
en onderhouden van duurzame sociale contacten. Binnen onze methodische werkwijze staat het 
ontwikkelen van de sociale vaardigheden van deelnemers centraal. Bij ons kunnen zij in een 
vertrouwde community onder begeleiding hun passies onderzoeken en omzetten in gezamenlijke 
vrijetijdsactiviteiten. We opereren in de regio Midden-Brabant en we streven ernaar dat iedereen in 
deze regio een sterk sociaal netwerk kan ontwikkelen. 
 

Voor wie zijn wij er 
We ondersteunen mensen zonder diagnose die gewoon moeite hebben met hun sociale 
vaardigheden in een vrije tijd setting. Daarnaast zijn we er voor mensen met een fysieke, cognitieve 
of meervoudige beperking. We zijn een plek waar iedereen terecht kan. Het is wel belangrijk dat een 
deelnemer (of ouder/begeleider) aan kan geven welke behoeften hij of zij heeft zodat we inzichtelijk 
kunnen maken wat we kunnen en willen bereiken. Onze activiteiten zijn geschikt voor alle mensen 
die behoefte hebben aan meer langdurig sociaal contact.  
 
 

https://www.avondjeuit013.nl/wat-is-avondje-uit/
https://www.movisie.nl/artikel/ook-jongeren-kunnen-vereenzamen
https://www.theguardian.com/science/2018/apr/24/loneliness-linked-to-major-life-setbacks-for-millennials-study-says
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/50/sociale-isolatie


 

 

✓ Voor jongeren- en jongvolwassenen die de vaardigheid missen om zelfstandig vorm te geven 
aan een sociaal leven 

✓ Voor iedereen met behoefte aan een groter sociaal netwerk 
✓ Voor iedereen die moeite heeft met het behouden van sociale relaties 
✓ Voor iedereen die planmatig wilt werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden 
✓ Voor iedereen: met of zonder beperking  
✓ Deelnemers van 15 – 35 jaar uit de regio midden-Brabant 

  
 
 

Activiteitenplan  
Er zijn verschillende middelen wij in willen zetten om onze doelstellingen te bereiken. 
 
 

❖ Om sociale zelfredzaamheid duurzaam te verbeteren vinden wij het van belang om een 
methodische werkwijze te ontwikkelen en te hanteren. 

❖ Vrijetijdsactiviteiten organiseren samen met onze deelnemers is de kern van onze 
bedrijfsvoering en het platform om onze doelstellingen te realiseren. 

❖ Individuele begeleiding en coaching bieden aan extra kwetsbare deelnemers is van belang 
om een vertrouwensband te ontwikkelen en inzicht te krijgen in hun persoonlijke wensen en 
behoeften. 

❖  Leerwerkplekken aanbieden aan deelnemers die al wat verder zijn in hun sociale 
ontwikkeling 

❖ Positionering.  AU is een nieuwe speler in het sociale veld. Om veel deelnemers te bereiken 
en te activeren moeten wie actief werken aan het netwerk in de regio Midden-Brabant. 
 
 
 

Financieringsplan 

Om te werken aan onze missie en vorm te geven aan onze visie is financiering benodigd. Wij zien 
verschillende mogelijkheden om financiering te realiseren. 
1. Subsidies bij gemeenten 
2,  Fondsenwerving 
3. Samenwerking met zorgorganisaties  
4. Sponsoring door bedrijven 
5. Crowdfunding 
6. Bijdragen van deelnemers zelf en eventueel hun ouders 
  

 



 

 

 
Organisatie 

Stichting Avondje Uit kent een tweehoofdig bestuur in de naam van Jeroen Hellemons en Cyrille van 
Melis.  Zij zijn samen begin 2018 het initiatief Avondje Uit gestart. Dit begon als een burgerinitiatief. 
Het vond breed draagvlak al in het eerste jaar bij deelnemers, professionals, ouders en andere 
betrokkenen. Er werd deelgenomen aan een innovatieprogramma van de regio Hart van Brabant en 
uit die periode bleek dat er duidelijk bestaansrecht is voor dit initiatief. Het ver 
Omdat AU zich nog in de opstartfase bevindt is gekozen voor een bestuur bestaande uit de 
oprichters. Er zijn geen andere kandidaten die de kennis van het initiatief en haar doelstellingen 
hebben om zitting te nemen in het bestuur. In een later stadium kan gekeken worden naar 
uitbreiding van het bestuur. 
 
In de uitvoering van de organisatie zijn veel taken gelijk verdeeld onder de twee bestuursleden. Denk 
aan:  
 
-Beleid en strategie bepalen 
-Organiseren en uitvoeren van de vrijetijdsactiviteiten 
-Afspraken met deelnemers 
-Afspraken met netwerkpartners 
-Team intervisie  
 
Verder zijn er nog taken verdeeld binnen de organisatie. 
De onderstaande taken kunnen ook door de ander uitgevoerd worden. 
Het bestuur werkt nauw samen en voert veel werkzaamheden samen uit. 
 
 
Voorzitter Jeroen Hellemons  
Leiden van de vergaderingen van het bestuur: 
Initiatieven nemen: 
Nieuwe netwerken aangaan 
Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden 
Vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en buiten. 
 
 
Secretaris/penningmeester: Cyrille van Melis 
Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen; 
Bijhouden van de financiën; 
Doen en ontvangen van betalingen; 
Maken van het financieel jaarverslag en een begroting; 
Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting. 
 
Verder huurt AU de diensten van een pedagoog in op ZZP basis. 
Deze helpt ons in deze fase met de ontwikkeling van onze methodische werkwijze. 
Ook draagt zij bij aan de sociale ontwikkeling van de deelnemers. 
Deze pedagoog heeft HBO pedagogiek afgerond en zij verhuurt zichzelf als coach.  
 
Gegevens pedagoog. 
 
Malou Vercammen 
https://www.malouvercammen.nl/ 

https://www.malouvercammen.nl/


 

 

 
Inzet vrijwilligers / leerwerkplekken. 
Deelnemers kunnen een rol krijgen binnen de organisatie van AU. Dit noemen wij leerwerkplekken. 
Dit is bedoeld om hun sociale ontwikkeling te bespoedigen. 
Zij kunnen een rol krijgen in bijvoorbeeld het beheren van de social media of het ondersteunen van 
nieuwe deelnemers die deel komen nemen aan de activiteiten.  
Deze personen krijgen van ons een vrijwilligersvergoeding op basis van de gepleegde inzet.  
Dit wordt contractueel vastgelegd.  
We verwachten 2 a 3 leerwerkplekken per jaar aan te bieden. 
 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

Governance  
In de opstartfase zullen wij enkel inkomsten verkrijgen middels subsidies. De 

verantwoordingsprotocollen die gelden bij de subsidieverstrekkers dienen in deze fase als 

governance verantwoording.  

Wij zijn voornemens om in 2020 een raad van advies te installeren. 
Deze kunnen bestaan uit personen uit relevante werkgebieden:  
 
-Onderwijs 
-Manager zorgorganisatie 
-Afvaardiging uit het sociaal werk  
-Gemeentes 
 

Administratie 

De stichting administratie wordt bewaard in een veilige G-suit (zakelijke g-mail) omgeving.  
We werken met een overzichtelijke administratie per project. 
Verslagen van overleggen worden hier opgeslagen, evenals documentatie rondom de methodiek, 
financiën, algemene administratie en visiedocumenten. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Media-kanalen 

Wij hebben diverse media kanalen om te communiceren met onze deelnemers. 
Website: www.avondjeuit013.nl 
Facebook: www.facebook.com/avondjeuit013 
 
Ook hanteren we een mailinglijst met partnerorganisaties en deelnemers. Ons activiteitenaanbod 
wordt grafisch vormgegeven en verspreid op onze online kanalen en offline in de vorm van 
drukwerk. 
Jaarlijks trachten we  1 of 2 persmomenten te realiseren. 
Dit jaar werden Cyrille en Jeroen verkozen tot Tilburger van de maand april. 
https://www.youtube.com/watch?v=XUrP7b5yOA0 
 
Ook werd er een artikel over ons geschreven in de telegraaf. 
Inclusief een verwijzing in een podcast van Telegraaf journalist Wierd Duk 

 
Invloed corona  

Stichting Avondje Uit 013 organiseert normaliter iedere 2 a 3 weken diverse activiteiten op fysieke 
locaties. Door Covid-19 en de bijbehorende quarantaine is het niet altijd mogelijk om elkaar in 
groepsverband fysiek te zien. We zijn daardoor genoodzaakt om een deel van onze activiteiten op 
een leuke en leerzame online voort te zetten. 
  
We organiseren sinds de start van de quarantaine periode meerdere activiteiten per week. Gedacht 
kan worden aan sportworkshops, online escaperoom, pubquiz, samen gamen en groepsgesprekken. 
We werken daarbij samen met diverse partners. 
 

Onze deelnemers zijn geïnterviewd door de Telegraaf over hoe zij deze Covid-19 

periode ervaren. 
 

We hebben er vertrouwen in dat we kunnen voldoen aan onze jaardoelstelling 2020. 

Onze activiteiten hebben niet het karakter waarbij fysiek contact noodzakelijk is. Het is gebleken dat 

wij creatief om kunnen gaan met de geldende maatregelen. 
Daarbij is er nu een beter perspectief in een verdere versoepeling van de Covid-19 maatregelen. We 
houden ons hierbij aan de geldende RIVM richtlijnen. We vertrouwen op de aanpassingen van 
externe locaties om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen. 
Ook onze methodiekontwikkeling kan gewoon doorgang blijven vinden tijdens deze periode. We 
hebben een eerste meetinstrument ontwikkeld om de groei in sociale vaardigheden middels een 
vragenlijst te meten. Deelnemers kunnen hierin zelf aangeven in welke deelgebieden van de sociale 
vaardigheden zij zich nog verder willen ontwikkelen. Tijdens de huidige online activiteiten sturen wij 
actief aan op de rol van deelnemers in de activiteit. Zo krijgen deelnemers die bijvoorbeeld willen 
leren om meer initiatief te nemen en zelfvertrouwen opdoen nu een actievere rol in het begeleiden 
van de online activiteit. Gedacht kan worden aan de voorbereiding van een online escaperoom. Ook 
helpen zij deelnemers tijdens de activiteiten. Voor aankomend jaar willen we in onze 
methodiekontwikkeling de eindverantwoordelijkheid van deelnemers voor het organiseren van 
activiteiten verder vergroten.  
 
 

file:///C:/Users/jrnhe/Documents/Avondje%20uit/avondje%20uit/Avondje%20uit/jaarverslag/www.avondjeuit013.nl
file:///C:/Users/jrnhe/Documents/Avondje%20uit/avondje%20uit/Avondje%20uit/jaarverslag/www.facebook.com/avondjeuit013
https://www.youtube.com/watch?v=XUrP7b5yOA0
https://podcastluisteren.nl/ep/Het-Land-van-Wierd-Duk-Samenleving-opent-onder-politieke-druk-uitkomst-onbekend


 

 

Ontvangen middelen en prestaties 2019  

Om de missie te realiseren heeft AU in 2019 middelen ontvangen van de gemeente Tilburg. 
Dit ging via een eenmalige subsidievertrekking voor de periode 1-7-19 tot 1-7-20. 
Hiervoor zijn prestatieafspraken gemaakt voor dit jaar. 
In 2019 hebben wij een deel van deze afspraken in kunnen willigen.  
Hieronder een overzicht van onze activiteiten in 2019. 
Een deel van de ontvangen middelen in 2019, zoals salariskosten zijn gereserveerd voor de nog te 
ondernemen activiteiten in het eerste half jaar van 2020. 
 

Om onze missie en visie te bereiken staat het realiseren van activiteiten met de implementatie van 
onze methodiek centraal. Sinds de oprichting van Stichting Avondje Uit 013 op 25 juli 2019 hebben 
wij in 2019 een nieuwe activiteitenreeks gerealiseerd met 10 activiteiten.  
Tijdens onze activiteiten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de sociale zelfredzaamheid door het 
stimuleren van de sociale vaardigheden van deelnemers. Onder deze sociale vaardigheden vallen: 
zelfvertrouwen, initiatief nemen, samenwerken, communicatieve vaardigheden, invoelend 
vermogen, probleemoplossend vermogen en verantwoordelijkheid dragen. 
We organiseren een divers activiteitenaanbod waarin deze competenties in verschillende vormen 
terugkomen. Gedacht kan worden aan actieve workshops, toneel workshops, een escaperoom en 
gezamenlijk kerstdiner.  
 
Voor een inkijk in ons totale activiteitenaanbod verwijzen we jullie graag naar onze Facebook pagina, 
waarin al onze gerealiseerde evenementen staan: 
https://www.facebook.com/pg/AvondjeUit013/events/ 

 
Onze activiteiten worden georganiseerd onder professionele begeleiding om de agogische kwaliteit 
te bewaken. We werken met partnerorganisaties en professionals om ons activiteitenaanbod vorm 
te geven. Zo worden bijvoorbeeld de actieve workshops door sportprofessionals van Vibe Active 
georganiseerd, onze toneelworkshops door kleinkunstacademie Factorium en de Dungeons en 
Dragons workshop door de Jonge Strateeg.  

We activeren (nieuwe) kwetsbare deelnemers voor onze activiteiten bij diverse zorg- en 
welzijnsinstellingen en speciaal onderwijsinstellingen in de regio Hart van Brabant. Als begeleiders 
worden we geschoold en getraind om met deze doelgroep te werken door bijvoorbeeld 
welzijnsprofessionals van Contour de Twern. 

Onze methodisch plan is constant in ontwikkeling om de sociale zelfredzaamheid van onze 
deelnemers duurzaam te verbeteren. We werken hierin actief samen met Tilburg University en 
Fontys Hogescholen. We hebben een intern dienstverband met een pedagoge voor de uitvoering van 
onze methodiek.  

Om het bereik en naamsbekendheid van AU voor deelnemers te vergroten maken we gebruik van 
onze website: www.avondjeuit013.nl en Facebookpagina www.facebook.com/AvondjeUit013/ en  

https://www.facebook.com/pg/AvondjeUit013/events/
http://www.avondjeuit013.nl/
https://www.facebook.com/AvondjeUit013/


 

 

 

 

Waar staan we nu  
Eind 2019 is de stichting met vol enthousiame opgestart. 
Er is direct een mooie subsidie ontvangen vanuit de gemeente Tilburg waardoor een vliegende start 
gemaakt kon worden. We konden direct aan de slag met uitvoering van activiteiten. We bereikten al 
99  deelnemers waarvan 25 nieuwe personen sinds de oprichting van de stichting.  
We zetten een mooi activiteitenprogramma op samen met de deelnemers en we werkten aan de 
ontwikkeling van onze metohdiek. 
We werden gevraagd door de gemeente Tilburg om een sympsium over eenzaamheid te orgainiseren 
begin 2020. Onze positie werd steviger verankerd in het sociale veld. 
 
Onze grootste uitdaging voor 2020 is om de start te maken met de implementatie van de methodiek. 
Het finaliseren van de methodische werkwijze is een tijdrovend proces. De verwachting is om 
halverwege volgend jaar een start te kunnen maken met de werkwijze volgens de methodiek. 
Ook hebben we nog geen concrete stappen kunnen maken richting het realiseren van nieuwe 
financieringsvormen. We hebben wel enkele gesprekken gevoerd met stakeholders over welke 
mogelijkheden er zijn.  

 
Komend jaar 

-Financiering door fondsen zoals Oranje fonds, VSB fonds, stichting Doen 
-Financiering door beschermd wonen aanbieders. 
-Deelnemen aan bedrijvennetwerk Regio Business 
-Financiering middels Return on Investment door ondernemers. 
  
De stichting bestaat pas 6 maanden, dus we bevinden ons nog steeds in de opstartfase. 
Er is een goed team gevormd, de taakverdeling is duidelijk en we weten onze deelnemers goed te 
vinden, en vice versa. Komend jaar gaan we verder met het uitvoeren van de doelstellingen, mede 
zoals afgesproken met de gemeente Tilburg in de prestatie afspraken. 
 

 



 

 

Bijlages 

 
-Roadmap stichting Avondje Uit 013 
-Samenwerkingspartners 
-Telegraaf artikel  

 

 





EVALUATE
OR PROCESS

Dagbesteding en school

• Bij VSO gaan wij langs in de 

klassen om deelnemers uit te

nodigen

• We komen langs op de 

dagbesteding om uitleg te geven

over onze activiteiten
• Warme contacten met ouderes van 

deelnemers, delen van voortgang en
ontwikkeling

Zorgorganisaties

• Netwerk van 25 zorgorganisaties

voor doorverwijzing deelnemers

• Aansluiten bij coaching 

gesprekken deelnemers met 

ambulant begeleiders

• Maandelijks bezoek aan

woongroepen beschermd wonen

aanbieders

Welzijnorganisaties

• Netwerk van 10 sociaal

werkers voor doorverwijzing

deelnemers

• Contact met 

jongerenregisseurs midden 

Brabant

Gemeentes Midden-Brabant

• Structureel overleg met 

beleidsadviseurs sociaal domein

• Lid kerngroep coalitie ‘Tilburg 

tegen eenzaamheid

• Initiatiefnemer ‘Symposium 

Tilburg samen tegen

eenzaamheid, in opdracht van 

wethouders

• Partner innovatienetwerk Hart 

van  Brabant 

Onderwijsinstituten

• Tilburg University ondersteunt

ons met ontwikkelen methodiek

• Samenwerking met Fontys en

Avans Hogescholen, studenten

volgen stages en

leergemeenschappen bij ons

Samenwerkingspartners





Stichting Avondje Uit 013, Tilburg

2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1 1.935 0

1.935 0

Vlottende activa

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen 2 27.586 0

29.522 0

31-12-2019 31-12-2018

14



Stichting Avondje Uit 013, Tilburg

2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

PASSIVA

Fondsreserve

Bestemmingsreserve 17.500 0

Continuïteitsreserve 1.968 0

Vrije reserve 0 0

3 19.468 0

Kortlopende schulden 9.600 0

Overlopende passiva 4 454 0

29.522 0

31-12-2019 31-12-2018
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Stichting Avondje Uit 013, Tilburg

2.2 Staat van Baten en Lasten over 2019

Note

€ € € €

Baten

Baten uit fondsverwerving 5 58.270 0

58.270 0

Besteed aan de doelstellingen 6 29.460 0

Wervingskosten 7 4.573 0

Beheer en administratie 8

Kantoorlasten 2.148 0

Algemene lasten 2.560 0

4.708 0

Saldo van baten en lasten 19.529 0

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 0

Rentelasten en soortgelijke kosten -63 0

Financiële baten en lasten -61 0

Exploitatieresultaat 19.468 0

2019 2018
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Stichting Avondje Uit 013, Tilburg

2.3 Kasstroomoverzicht

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

Herkomst

Exploitatieresultaat 19.468 0

Afschrijvingen 290 0

Overige baten 0 0

Cashflow (A) 19.758 0

Bestedingen

Investeringen in vaste activa 2.225 0

Onttrekking bestemmingsreserve 0 0

Dotatie bestemmingsreserve 0 0

Totaal bestedingen (B) 2.225 0

Mutatie werkkapitaal (A-B) 17.533 0

Mutatie vorderingen 0 0

Mutatie kortlopende schulden 9.600 0

Mutatie overlopende passiva 454 0

C 10.053 0

Mutatie Liquide middelen (A+B+C) 27.586 0

Liquide middelen per 1-1 0 0

Liquide middelen per 31-12 27.586 0

2019 2018
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel het bevorderen van steun aan goede doelen door particulieren,

bedrijven en instellingen.

Vestigingsadres

Stchting Avondje Uit 013 heeft haar statutaire zetel in Tilburg,

is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75459175 

en heeft geen ANBI status.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C2 Kleine Organisaties-zonder-winststreven

opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het

boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde, verminderd met

de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van

de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer

ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden

met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente

belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende

toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de

vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. Liquide middelen

staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen

Als vrije reserve wordt aangeduid het deel van het vermogen waarover zonder belemmeringen

kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Avondje Uit 013

is opgericht. De bestemingsreserves voor continuiteit en ontwikkeling zijn het

gedeelte waaraan het bestuur expliciet een bestedingsdoel heeft gegeven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde,

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal een jaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het

 jaar waarin zij zijn ontvangen. 

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn,

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen

worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden

voldaan.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op de materiele vaste percentages activa worden berekend door middel van vaste

van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Computer 1.935 0

2. Liquide middelen

Bunq Bank 401 0

Bunq Bank Spaarrekening 27.185 0

27.586 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

PASSIVA

3. Fondsreserve

Bestemmingsreserve 17.500 0

Continuïteitsreserve 1.968 0

Vrije reserve 0 0

19.468 0

Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de continuiteitsreserves,onder aftrek van  de

de reservering voor de bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve dient ter financiering van de verwachte  uitgaven voor de

uitbreiding van het aantal events en verdere  ontwikkelingskosten voor de doelen

van onze stichting. 

De continuïteitsreserve werd door het bestuur gevormd ter opvanging van fluctuaties in de

exploitatiekosten.

4. Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 454 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019

€ € € €

5. Baten uit eigen fondsverwerving

Subsidie Gemeente Tilbug 58.270 0

Opbrengsten uit overige wervingsacties 0 0

58.270 0

Op 15 februari 2019 werd de eerste € 25.000 gestort voor het ontwikkeltraject, waarna als 

gevolg van een succesvolle start op 1 juli 2019 de tweede subsidietranch werd toegekend.

Deze € 33.270 werd ontvangen op 1 november 2019.

6. Besteed aan de doelstellingen

Events 2.517 0

Salariskosten bestuur 20.144 0

Vergoedingen ondersteuning en vrijwilligers 3.088

Coachingstraject 2.400 0

Reiskosten 1.311 0

29.460 0

7. Wervingskosten

Kennismakingsvideo 1.587 0

Ontwikkeling website 1.817 0

Deskundigheidsonderzoek 604 0

Relatiekosten 565 0

4.573 0

Overige lasten

8. Beheer en administratie

Kantoorlasten

Kantoorartikelen 1.858 0

Afschrijvingskosten inventaris 290 0

2.148 0

Algemene lasten

Administratie/advieskosten 454 0

Bestuurskosten 1.224 0

Oprichtingskosten 526 0

Overige algemene kosten 356

2.560 0

Ondertekening bestuur

Tilburg, 25 mei 2020

Dhr. C.H.M. van Melis (Secretaris Penningmeester)

Dhr. J. Hellemons (Voorzitter)

2019 2018
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3.0 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Voorstel winstbestemming

In overeenstemming met artikel 9, lid 2 van de statuten zijn de jaarstukken door het bestuur

vastgesteld. Het resultaat wordt toegevoegd aan het fondsreserve op de wijze zoals benoemd

onder de toelichting op pagina 13,

3.2 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole

verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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