
JAARREKENING 2018

van

Stichting Platform armoedebestrijding

Heerhugowaard

 



Stichting Platform armoedebestrijding

HEERHUGOWAARD

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag

• Verslag van het bestuur 3

• Financiële positie / kasstroomoverzicht 4

Jaarrekening  

• Balans per 31 december 2018 voor winstverdeling 6

• Winst- en verliesrekening over 2018 7

• Toelichting:

• Toelichting algemeen 8

• Toelichting op de Balans per 31 december 2018 9

• Toelichting op winst- en verliesrekening over 2018 11

Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in deze jaarrekening in Euro's.

 



Stichting Platform armoedebestrijding

HEERHUGOWAARD

Verslag van het bestuur

Terugkijkend op het afgelopen jaar, meen ik wederom te mogen zeggen, dat we met het Platform Armoedebestrijding  binnen

onze gemeente een mooie bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van onze doelstelling: de armoedebestrijding. 

Deze bijdrage is met name af te lezen aan onze drie kern-activiteiten: het Noodfonds, het SchuldHulpMaatje (SHM) project 

en de Estafette ‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’.

Het Noodfonds  heeft in 2018 weer mensen in acute nood kunnen voorzien. Zo kon vijfmaal een beroep op het Noodfonds 

worden ingewilligd. 

Wat het SchuldHulpMaatje-project betreft moeten we constateren dat het aantal hulpvragen dit jaar verder is teruggelopen

van 44 naar 29. Van het bestuur van de Voedselbank kregen wij bericht, dat ook daar eenzelfde trend was waargenomen in 

het afgelopen jaar. We zouden dit graag als een positief signaal willen opvatten, maar voorlopig durven we andere oorzaken

nog niet uit te sluiten.

Helaas moesten ook de beide coördinatoren aangeven, dat het hen vanwege hun drukke (vrijwel volledige) baan, onmogelijk

was het coördinatorschap voort te zetten, hetgeen voor het bestuur van het Platform een duidelijk signaal was om een dergelijke 

combinatie bij een coördinator in het vervolg te vermijden. Gezien het aantal uren dat de coördinator maakt, leek het ons

trouwens ook wenselijk hiervan een gedeelte om te zetten in een financiële vergoeding. Wij prijzen ons gelukkig dat we voor

dit probleem op begrip konden rekenen bij de gemeente en dit resulteerde eind van het jaar in een extra subsidie van €  7,500 

voor de kosten van een nieuwe coördinator. Ook op dat punt konden we ons gelukkig prijzen, toen één van de ervaren

schuldhulpmaatjes aanbood om die taak op zich te nemen.

Ondanks deze perikelen hebben de maatjes dit jaar in totaal toch ruim 759  uur besteed aan de begeleiding van 70 hulpvragers. 

Zie verder het verslag van coördinatoren Monique Verhoef en Sonja Glorie.

De Estafette tegen Armoede en Onrecht was ook dit jaar weer een succes, dankzij de inzet van Marcel Dekker en Anneriek -  

Uchibori. Door de vele donaties van kerken en particulieren kon aan 48 kinderen in de basisschoolleeftijd begin december een 

tegoedbon van € 75,- worden uitgereikt. 

Rest mij wederom allen die het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij de activiteiten van het Platform

en die ons in onze doelstelling, zowel moreel als daadwerkelijk hebben gesteund, van harte te bedanken 

voor hun bijdrage; en ik spreek de hoop uit, dat het Platform ook in het komende jaar weer mag rekenen 

op uw gewaardeerde inzet en steun.

 

 

Adriaan Rotteveel, voorzitter
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Uit de balans per 31 december 2018 kan de vermogensstructuur als volgt verkort worden

weergegeven:

31-12-2018 31-12-2017

Beschikbaar op lange termijn

Eigen vermogen 20.271 17.772

Vastgelegd op lange termijn 20.271 17.772

Schulden op korte termijn 2.937 2.841

Beschikbaar voor financiering en vlottende activa 23.208 20.613

Vlottende activa 0 1

Geldmiddelen 23.208 20.612

Hoe de toeneming van de geldmiddelen tot stand is gekomen word weergegeven in onderstaand 

kasstroomoverzicht.

Geldmiddelen begin boekjaar 20.612

Resultaat boekjaar 1.099

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.099

Mutatie Fondsen 590

Giften en donaties 810

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.400

Mutatie overige vorderingen 1

Mutatie kortlopende schulden 96

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 97

Toeneming geldmiddelen 2.596

Geldmiddelen einde boekjaar 23.208
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Balans per 31 december 2017

(na resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen 1

Liquide middelen

Kas en banktegoeden 23.208 20.612

Totaal der activa 23.208 20.613

 

 

PASSIVA

 

Eigen vermogen

Algemene reserve 17.741 15.832

Fondsen 2.530 1.940

Eigen vermogen 20.271 17.772

Kortlopende schulden

Subsidie gemeente Heerhugowaard 2.337 778

Opleidingskosten 0 1.063

Overige schulden 600 1.000

2.937 2.841

Totaal der passiva 23.208 20.613
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Winst- en verliesrekening over 2018

Opbrengsten

Donaties en bijdragen 1.256 1.423

Bijdragen kledingactie 3.600 3.250

Bijdragen Noodfonds 1.000 1.163

Subsidies 7.663 9.367

Rente 0 1

13.519 15.204

Kosten

Subsidies 7.663 9.367

Kosten kledingactie 3.600 3.250

Uitkeringen Noodfonds 340 980

Kosten schuldhulpmaatje 394 780

Overige algemene kosten 215 0

Bankkosten 208 191

12.420 14.568

Exploitatieresultaat 1.099 636
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting of de afzonderlijke balanshoofden.

Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. In verband met de vergelijkbaarheid

zijn de vergelijkende cijfers opgenomen ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde 

Opbrengsten

De opbrengsten en kosten worden verantwoord in en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bijdragen van vrienden van het Platform armoedebestrijding, giften en dergelijke worden rechtstreeks aan het eigen 

vermogen toegevoegd.

Ontvangen bijdragen waaraan door de donateur een specifieke bestemming is gegeven worden in de post fondsen

op de balans verantwoord. Bij besteding vindt ontrekking aan deze fondsen plaats.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017

Vlottende activa

Rente 1 1

Subsidie Halte Werk  

Bijdragen Woonwaard 0 0

Opleidingskosten 0 0

Overige vorderingen 1 1

Liquide middelen

Rekening courant 3.208 1.112

Spaarrekening 20.000 19.500

23.208 20.612

Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 15.832 12.292

Giften, donaties 810 2.904

Exploitatieresultaat 1.099 636

Stand per 31 december 17.741 15.832

Fondsen

Hieronder zijn opgenomen donaties waaraan door de donateur een specifieke bestemming is gegeven.

 

Kortlopende schulden

Subsidie gemeente Heerhugowaard

Dit betreft het nog niet bestede bedrag van de toegekende subsidies over 2017 en 2018 

van de gemeente Heerhugowaard. Het bedrag is als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1 januari 778 145

Ontvangen subsidie 10.000 10.000

Terugbetalingen 778 0

Bestedingen 7.663 9.367

Stand per 31 december 2.337 778

Bijdragen Woonwaard

Stand per 1 januari 0 -557

Ontvangen subsidie 0 1.000

Bestedingen 0 443

Stand per 31 december 0 0

De bestedingen zijn nader gespecificeerd bij de toelichting op de winst- en verliesrekening.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

Opleidingskosten 0 1.063

Algemene kosten 600 1.000

600 2.063
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

Subsidies 2018 2017

Dit betreft het bestede bedrag van de toegekende subsidies inzake 2017 en 2018 

 

Gemeente Heerhugowaard 7.663 9.367

Oranjefonds 0 0

7.663 9.367

De bestedingen zijn als volgt te specificeren:

- Opleidingskosten 4.200 4.150

- Hercertificering 3.100 4.813

- V.O.G. schuldhulpmaatje 83 124

- Zaalhuur schuldhulpmaatje 280 280

7.663 9.367
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