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VOORWOORD 

In ons land groeien 277.000 kinderen op in gezinnen met een 

laag inkomen. Kinderen die zoals alle kinderen gretig zijn om te 

ontdekken, te leren en om vooruit te komen. Leerlingen uit de 

armste gezinnen doen het minder goed op school dan leerlingen uit 

rijkere gezinnen, constateert de OESO in de publicatie Educational 

Opportunity for All. En dat heeft niks te maken met hun verstand. 

Het is misschien geen verrassing. Het is wel urgent. 

Ik ben de afgelopen anderhalf jaar bij 130 scholen op bezoek geweest. 

Allemaal scholen die zich graag willen aansluiten bij het 

Jeugdeducatiefonds of al door ons gecertificeerd zijn. Ik zie teams van 

zeer gedreven leerkrachten en onderwijs ondersteuners. Ze zien de 

potentie van de kinderen. Maar de leerkrachten zien ook dat geldgebrek 

een belemmering is in de ontwikkeling voor een kind. Ze zien ook dat 

hun scholen, met heel veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, nog een veel grotere opgave 

hebben. 

Armoede gaat over meer dan geld, zoals Kim Putters van het SCP heel helder formuleert: 'De sociale 

uitsluiting die eruit voortkomt, verstikt mensen. Wat of wie daar ook schuldig aan is, kinderen dragen die 

schuld niet. Daarvan mag niemand wegkijken. Dat is onverteerbaar in dit geweldige land.' (Citaat fd 1-

12-2018) 

Ik wil de kinderen, de scholen zo graag helpen. Januari 2018 waren 35 scholen gecertificeerd. Nu zijn dat 

al 91 scholen. Allemaal scholen met een heel hoog percentage kinderen uit de doelgroep. Scholen staan 

in de rij om gecertificeerd te worden. Er is ondertussen een wachtlijst. De bijdrage van het 

Jeugdeducatiefonds komt direct ten goede aan de ontwikkeling van een kind. In de periode van 1 januari 

2018 tot en met het einde van het schooljaar 2018-2019 zijn er 820 aanvragen gedaan, waarmee ruim 

18.000 kinderen zijn bereikt. Een resultaat waar ik trots op ben. 

We kunnen dit werk doen dankzij fantastische bijdragen van ABNAMRO Foundation  
en Stichting Kinderpostzegels, die ons vanaf de start hebben gesteund. Maar we krijgen veel 

meer steun. Bijvoorbeeld van Fonds Schiedam Vlaardingen dat vanaf dit jaar een grote steun is, 

waardoor we nog veel meer kinderen kunnen helpen in de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis. 

Het komende jaar hoop ik dat we nog meer kinderen kunnen ondersteunen. Misschien ben jij wel een 

lezer van dit jaarverslag die daarbij gaat helpen. Iedere steun is welkom. Samen kunnen we het 

verschil maken. Voor de kinderen, voor de toekomst van onze samenleving. 

Hans Spekman 

In dit jaarverslag wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van 

het Jeugdeducatiefonds over de periode januari 2018 tot en met juli 2019. Van goededoelenorganisaties wordt verwacht dat zij transparant 

zijn en adequaat verantwoording afleggen over al hun inspanningen. Met dit jaarverslag geeft het Jeugdeducatiefonds inzicht in haar 

ambities en activiteiten, haar organisatie en bestuur en de resultaten en financiële verantwoording
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1. MISSIE EN DOELSTELLING

In 2017 leefden ruim 277 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Het 

gaat om 8,5 procent van alle minderjarige kinderen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek uit 2018. 

Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school 

is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor 

bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere 

opleiding. 

1.1 Missie 

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een 

achterstand te vergroten. 

1.2 Doelstelling 

- Alle kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die in

Nederland opgroeien vanuit een achterstand, want geen kind mag achterblijven in onze samenleving.

Meedoen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en levert een bijdrage aan een goed

gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

- Talent maximaal ontwikkelen

Indien kinderen uit financieel niet draagkrachtige gezinnen ook de kans krijgen om hun talenten

maximaal te ontwikkelen, vergroot dit de kans op een actief, gelukkig en verantwoordelijk leven met

een inkomen waarbij de kans op armoede wordt verkleind.

1.3 Methodisch instrument 

Het Jeugdeducatiefonds is een aanvullend methodisch instrument voor het onderwijs ten behoeve van 

het creëren van een goede en positieve relatie tussen de leraar, de leerling en de ouder(s) / verzorger(s). 

Uit onderzoek blijkt, dat leerprestaties zowel negatief als positief worden beïnvloed door deze relatie.  

Wanneer de leraar extra inzet pleegt ten behoeve van het vergroten van de ontwikkeling van de 

leerling zal het kind betere leerprestaties leveren, wat een positief effect heeft op het welzijn. 

Ouder(s) zullen de extra inspanning van de leraar waarderen, aangezien zij vanwege hun gebrekkige 

financiële situatie zelf niet bij machte zijn hun kind op deze wijze te helpen.  

- Onderzoek met betrekking tot de relatie leraar en leerling

Een goede band tussen leraar en leerling is voor iedereen belangrijk, zo blijkt uit onderzoek. In de 

studie 'Wat is de ideale leraar?' van Vrieze en Van Gennip uit 2008 blijken empathie, inspireren 

en het opbouwen van een persoonlijke band met je leerlingen van groot belang te zijn.
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Oog hebben voor je leerlingen vertaalt zich ook in betere leerprestaties en vaak heeft dit te maken met 

motivatie. Uit de NWO-reviewstudie 'Leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en 

welbevinden van leraren' van Helma Koomen uit 2010 blijkt dat zorgleerlingen en kinderen uit lagere 

sociale milieus en dan met name jongens meer gemotiveerd raken als ze een goede band hebben met 

hun leraar. Voor kinderen op de basisschool geldt, dat ze er veel last van kunnen hebben als die relatie 

negatief is. Op tijd ingrijpen en proberen de relatie te verbeteren is voor hen dus van groot belang.  

Uit 'Onderzoek naar de rol van ouders in het PO' van Maria Balkenende uit 2008 blijkt er een significant 

positief effect van ouderbetrokkenheid op het functioneren van kinderen binnen school. Dit betreft 

zowel de leerprestaties als het gedrag en de werkhouding. Dit verband is aanwezig bij gezinnen van alle 

economische achtergronden en opleidingsniveaus, van alle etnische achtergronden en bij leerlingen van 

alle leeftijden. Wel blijkt dat de intensiteit en vorm van betrokkenheid van ouders sterk samenhangt 

met hun sociaaleconomische achtergrond en opleidingsniveau en daardoor sterk varieert.  

1.4 Strategie om kinderen te bereiken 

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op kinderen op de basisschool. Daar kun je voor hen het 

verschil maken voor de rest van het leven. 

- Samen met de school

Kerntaken van het Jeugdeducatiefonds zijn het honoreren van aanvragen ten behoeve van 
ontwikkelingskansen voor kinderen, fondswerving en de implementatie van de formule in zoveel 

mogelijk scholen en gemeenten in Nederland. Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met docenten 

en schoolleiders uit het primair onderwijs. De juf en de meester weten wat nodig is als geldgebrek 

de ontwikkeling belemmert. Zij kennen de talenten en intellectuele mogelijkheden van een kind. 

Daar waar geld een belemmering is om hun ontwikkeling maximaal te benutten, kunnen zij een 

beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. De bijdrage van het Jeugdeducatiefonds komt zo direct ten 

goede van de ontwikkeling van het kind.

- Klasgenoten

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen door een beroep 
te doen op vermogensfondsen, particulieren, bedrijven en overheden. Zij worden op die manier de 

Klasgenoten van de kinderen uit het basisonderwijs. De Klasgenoten vergroten door hun inzet de 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een achterstandssituatie. 
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2. ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien 

vanuit een achterstand, want geen kind mag achterblijven in onze samenleving.  

2.1 Samen met de school 

De samenwerking met de professionals op de scholen die zijn gecertificeerd door het 

Jeugdeducatiefonds is de basis van waaruit wordt gewerkt. De juf en de meester weten wat nodig is als 

geldgebrek de ontwikkeling belemmert. Als een school gecertificeerd is, kunnen zij online aanvragen 

indienen. Snel, eenvoudig en effectief. Na goedkeuring is het een kwestie van aanschaffen en de factuur 

opsturen. Het Jeugdeducatiefonds doet de rest 

- Uitbreiding van het aantal scholen

Op 1 januari 2018 werkte het Jeugdeducatiefonds samen met 35 basisscholen, scholen met meer dan

50% van de kinderen uit de doelgroep: een thuissituatie met een inkomen tot 150% van het minimum.

Het was de ambitie om in het schooljaar 2018-2019 uit te breiden naar 68 scholen. Die doelstelling werd

op 12 december 2018 gerealiseerd.

De vraag naar ondersteuning door het Jeugdeducatiefonds is 

echter groot en de groei heeft doorgezet. Aan het eind van het 

schooljaar 2018-2019 waren er 91 scholen gecertificeerd, staan er 

14 scholen op de wachtlijst en hebben nog ruim 20 scholen 

interesse getoond.  

Om tegemoet te kunnen blijven komen aan de toenemende vraag 

van scholen is het team uitgebreid met twee parttime 

relatiemanagers. Zij richten zich op het vinden van Klasgenoten bij 

bedrijven en fondsen. Daarnaast wordt gemeenten gevraagd een 

deel mee te financieren. Samen met hen kan het 

Jeugdeducatiefonds dan het verschil maken en werken aan de 

ontwikkeling van álle kinderen. 

Inmiddels zijn er gecertificeerde scholen in alle provincies. Zie www.jeugdeducatiefonds.nl voor de 

interactieve kaart. 

spreiding van de 91 gecertificeerde scholen 

- Werving en selectie nieuwe scholen

Nieuwe scholen worden gevonden via groeiende naamsbekendheid, samenwerking met andere 
maatschappelijke organisaties die op scholen actief zijn, gemeenten en door samenwerking met de ABN 
AMRO Foundation en Kinderpostzegels.

De selectie van nieuwe scholen wordt gemaakt op basis van subsidievoorwaarden, spreiding over het 

land en het beleid van de school. Een randvoorwaarde is dat minimaal 50% van de kinderen uit de 

doelgroep bestaat.

Voorafgaand aan de selectie krijgt de school informatie over de doelstelling, werkwijze en een overzicht 
van de producten en diensten. Tijdens een schoolbezoek wordt gevraagd naar voorliggende 
voorzieningen en het schoolbeleid. Als laatste stap verstrekt de school verschillende gegevens 
waaronder grootte van de school en percentage kinderen uit de doelgroep.
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2.2 Aanvragen bij het Jeugdeducatiefonds 

De kerntaak van het fonds is het helpen van de kinderen in hun ontwikkeling. Daarbij ligt de focus op 

een groot aantal ontwikkelingsgebieden: 

- cognitieve ontwikkeling

- sociaal-emotionele ontwikkeling

- culturele ontwikkeling

- maatschappelijke ontwikkeling

- verbetering van de thuissituatie

- gezondheid en beweging

Aanvragen daarvoor worden gedaan in het online aanvraagsysteem, dat voortdurend in ontwikkeling is. 

In het afgelopen jaar is het mogelijk gemaakt om naast individuele aanvragen ook groepsaanvragen in 

te dienen.  

Er komen veel positieve geluiden van scholen, bijvoorbeeld Joop Boomsma uit Leeuwarden: 

'Ik heb laten zien wat we allemaal gerealiseerd hebben met het geld van het Jeugdeducatiefonds. De 

laptops voor kinderen in de huiskamer van school, de buddy's van School is Cool die de kinderen van 

groep 8 in het voortgezet onderwijs begeleiden, waardoor hun startkwalificatie aanmerkelijk toeneemt. 

Complimenten van ouders over de begeleiding. De resultaten van leerlingen die omhoog gaan door 

tabletonderwijs, mede mogelijk gemaakt door het Jeugdeducatiefonds en natuurlijk niet te vergeten de 

fantastische schoolreisjes en het schoolkamp waar leerlingen dagenlang nog over hebben nagepraat. 

Namens iedereen wil ik jullie hartelijk bedanken, want met jullie steun komen wij verder.' 
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2.3 Producten en diensten 

 

Het Jeugdeducatiefonds wil ondersteuning bieden op zoveel mogelijk terreinen. De producten en 

diensten die via het fonds kunnen worden aangeschaft of ingezet, zijn onder te verdelen in verschillende 

categorieën. 

 

- Cognitieve ontwikkeling 

Als het gaat om optimale ontwikkeling van kinderen, dan moeten in veel gevallen achterstanden worden 

ingehaald. Met name taalachterstand en een lage woordenschat komt veel voor en leidt ertoe, dat 

kinderen niet kunnen laten zien waar ze daadwerkelijk toe in staat zijn. Ook is het van belang dat er bij 

kinderen onderzoek gedaan kan worden naar wat de precieze problematiek is. Educatief materiaal, 

huiswerkbegeleiding of bijles kan zinnig zijn. 

 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom moet 

een kind volledig mee kunnen doen op school. Het is onbestaanbaar dat een kind niet mee kan op 

schoolreis of kamp, omdat er geen geld is.  

Een kind dat problemen heeft kan niet optimaal laten zien wat hij of zij kan. Trainingen voor de sociale 

vaardigheid voor individuele kinderen of op groepsniveau kunnen hieraan bijdragen.  

 

- Culturele ontwikkeling 

Kunst en cultuur mag niet alleen weggelegd zijn voor wie het kan betalen. Ieder kind moet kunnen 

genieten van muziek, theater, dans of film en naar het museum kunnen om zich te verwonderen. Dat 

vergroot de belevingswereld en stimuleert de talenten van kinderen.  

 

- Maatschappelijke oriëntatie 

Om zich optimaal te ontwikkelen, moeten kinderen weten wat de mogelijkheden zijn van 

vervolgopleidingen en beroepen. Omdat hun wereld vaak klein is, bieden we ondersteuning om deze 

blik te verruimen. 

 

- Verbetering van de thuissituatie 

De thuissituatie van kinderen die opgroeien in armoede heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling 

en leidt tot stress. In individuele gevallen honoreren we aanvragen om een bijdrage te leveren om deze 

situatie te verbeteren. Veel voorkomende aanvragen gaan om de aanschaf van een laptop of een fiets, 

maar ook een bureau om aan te werken of een bed om goed te slapen draagt bij aan de ontwikkeling 

van een kind. 

 

- Gezondheid en beweging 

Ook op het gebied van gezondheid en beweging wil het Jeugdeducatiefonds aanvragen ondersteunen. 

Er komen kinderen zonder ontbijt naar school en vaak worden ongezonde keuzes gemaakt als het gaat 

om eten en drinken. Daarnaast ondersteunen we aanvragen op het gebied van beweging, omdat ook 

dat de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. 
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Het overzicht van de producten en diensten geeft een goed beeld van de breedte van het aanbod dat 

het Jeugdeducatiefonds geeft. Er is een groot aantal producten en diensten en om het de leraren 

makkelijk te maken staan hier en daar partners die vertrouwde producten aanbieden. 

Het aanbod is voortdurend in ontwikkeling. Het aanbod kan worden aangepast vanuit de ervaringen met 

de contactpersonen op de scholen. Mocht het nodig zijn, dan worden nieuwe producten en diensten 

toegevoegd en als er nieuwe aanbieders van producten zijn waar mee samengewerkt wordt, dan 

worden die toegevoegd. 

In de afgelopen anderhalf jaar is het aanbod uitgebreid met de volgende producten: 

- vroeg- en voorschoolse educatie

- maatschappelijk groepsproject

- financiering van TSO of BSO

- ondersteuning thuissituatie
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Als vertrouwde partner voor het afnemen van producten kende het Jeugdeducatiefonds al MediaMarkt, 

Squla, IMC Basis, Gelukskoffer, Petje Af, Schooljudo en Rekenbuddy's. 

 

 
  

 

   

 

                       

 

Dit jaar zijn daar de volgende partners bij gekomen:  

De Schoolschrijver, School 's Cool, Junior Einstein en TinyEYE Logopedie 

 

   
 

                                 

 

2.4 Klasgenoten 

 

Het Jeugdeducatiefonds heeft het concept 'Klasgenoten' ontwikkeld, waarbij ook commerciële partijen 

betrokken worden in het werken aan de doelstelling: de ontwikkeling van álle kinderen. 

 

Dankzij Klasgenoot Mediamens heeft het Jeugdeducatiefonds de beschikking over een aansprekende 

website en een partner die de grafische vormgeving voor zijn rekening neemt. 

Dankzij het online aanvraagsysteem van Klasgenoot Schinkel kunnen scholen en het Jeugdeducatiefonds 

snel en eenvoudig samenwerken. 

 

Daarnaast is er nog de samenwerking met een aantal andere partners, want door krachten te 

bundelen kunnen we het verschil maken voor de kinderen.  

 

  
 

 

   

 

Een volledig overzicht is te vinden op www.jeugdeducatiefonds.nl 

 

De samenwerking met onze hoofdsponsors ABN AMRO Foundation en Kinderpostzegels verdient in 

het bijzonder de aandacht. 

 

  



 

JAARVERSLAG 2018-2019 12 

 

2.4.1 ABN AMRO Foundation 

 

De samenwerking met de ABN AMRO Foundation is van 

grote waarde voor het Jeugdeducatiefonds. Hun 

financiële ondersteuning maakt het werk mogelijk, maar 

de samenwerking is breder dan alleen financieel.  

 

Ernst Boekhorst, directeur ABN AMRO Foundation: 'ABN 

AMRO is een maatschappelijk betrokken bank die investeert in de toekomst. Dit doen we vanuit ABN 

AMRO Foundation door ons in te zetten voor kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Want ieder 

kind verdient een goede toekomst. De keuze om het Jeugdeducatiefonds te steunen sluit hier naadloos 

bij aan. Want het bevorderen van gelijke kansen maakt talentontwikkeling mogelijk.'  

 

ABN AMRO Foundation zet zich in voor kinderen die opgroeien in een minder kansrijke omgeving dan 

leeftijdsgenoten. Jaarlijks komen zo’n 10.000 medewerkers van de bank in actie om de horizon van deze 

kinderen te verbreden, met maatschappelijke activiteiten die samen met maatschappelijke partners 

zoals het Jeugdeducatiefonds georganiseerd worden. Zo wil ABN AMRO zorgen dat iedereen het 

maximale uit z’n toekomst kan halen. 

 

Hoogtepunten de afgelopen periode waren de Stadionspelen in 2018 en de uitvoering van The Lion King 

in 2019. Beide activiteiten werden speciaal georganiseerd voor kinderen van scholen die betrokken zijn 

bij het Jeugdeducatiefonds. 

 

 

2.4.2 Kinderpostzegels 

 

Kinderpostzegels is ook een van de voornaamste financiers van het Jeugdeducatiefonds. Hun financiële 

steun vanaf de oprichting van het fonds is van grote 

waarde.  

 

Jeroen den Tex, directeur Kinderpostzegels: 

'Kinderpostzegels is trots om aan de wieg te staan van dit 

belangrijke en nodige initiatief. Te meer omdat hiermee 

het kinderen zelf zijn die andere kinderen helpen. Wat is 

er mooier dan dat?' 

 

Via de Kinderpostzegelactie is het sinds het afgelopen 

schooljaar ook voor niet gecertificeerde scholen mogelijk 

om toch gebruik te maken van het Jeugdeducatiefonds. Scholen die meedoen met de 

Kinderpostzegelactie kunnen zich opgeven om mee te doen met Lokaal Besteden om zo een gedeelte 

van de opbrengst zelf te kunnen besteden bij een project in de buurt. Het Jeugdeducatiefonds is voor 

alle deelnemende scholen een van die mogelijkheden. 
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2.5 Seminar 'Ongelijke kansen in het onderwijs' 

In mei 2019 organiseerde het Jeugdeducatiefonds samen met de ABNAMRO Foundation en 

Kinderpostzegels het seminar 'Ongelijke kansen in het onderwijs'. ABN AMRO Foundation heeft 

daarover een gedegen onderzoek laten doen door marktonderzoeksbureau MWM2 in Amsterdam. 

Helder is dat leerkrachten op scholen in achterstandswijken veel sterker het gevoel hebben dat kinderen 

geen gelijke kansen hebben.  

Twee kenmerkende uitspraken van een 
leraar:

'Niet alle kinderen groeien in dezelfde 

rijke leeromgeving op. Veel kinderen op 

mijn school komen de wijk zelden uit. 

Hun horizon wordt nooit verbreed.'  

'Zwakke leerlingen krijgen vaak niet de 

zorg die ze nodig hebben om verder te 

groeien. En de plus leerlingen krijgen 

niet de uitdaging die ze verdienen om 

zich zelf te verdiepen. Dit komt door de 

grote groepen en de beperkte individuele 

tijd per leerling.'    

Bron: Onderzoeksrapport van MWM2. 

Gepubliceerd bij het seminar 'Ongelijke kansen in het onderwijs'. 

De ouders nemen over het algemeen leerkrachten wel in vertrouwen over eventuele problemen. Dat 

is goed nieuws. Laten we dan ook als samenleving zorgen dat de meester en de juf iets met die kennis 

kunnen doen. 

Zie voor het volledige onderzoek www.jeugdeducatiefonds.nl 
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2.6 Versterking van de organisatie 

De sterke toename van het aantal gecertificeerde scholen en de daarmee gepaard gaande aanvragen 

maken het nodig om te investeren in de versterking van de eigen organisatie. Er zijn twee senior 

relatiemanagers & fondsenwervers benoemd en de aanstelling van de coördinator is uitgebreid, 

waarmee het team nu bestaat uit: 

Hans Spekman directeur 

Arie Schilling coördinator 

Ingrid van Veen senior relatiemanager & fondsenwerver 

Sarina Maat senior relatiemanager & fondsenwerver 

v.l.n.r. Sarina Maat, Arie Schilling, Hans Spekman en Ingrid van Veen

De bestuursleden van het Jeugdeducatiefonds verrichten op vrijwillige basis veel werk en Anna de 

Koning werkt als vrijwilliger in de organisatie van de intervisiebijeenkomsten met de contactpersonen 

van de scholen waarmee het Jeugdeducatiefonds samenwerkt. Daarnaast gebeurt veel van het werk van 

de eerdergenoemde Klasgenoten op vrijwillige basis. 

Ook de inzet van de leraren op de scholen moet genoemd worden. Zij spannen zich extra voor de 

kinderen in, signaleren wat nodig is en doen de aanvragen bij het Jeugdeducatiefonds. 
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2.7 Fondsen en giften 

De grootste financiële ondersteuning krijgt het 

Jeugdeducatiefonds van de ABN AMRO Foundation en 

Kinderpostzegels. Zij staan garant voor een groot 

gedeelte van de financiering. 

Ook via het Ministerie van SZW is er in de afgelopen 

periode een grote subsidie ontvangen. Staatssecretaris 

Tamara van Ark was op 13 maart 2019 ook aanwezig bij 

de voorstelling van The Lion King, die door Stage 

Entertainment georganiseerd werd voor scholen die 

betrokken zijn bij het Jeugdeducatiefonds.  

Ook wordt het werk van het Jeugdeducatiefonds financieel ondersteund door meerdere 

vermogensfondsen. Stichting Het R.C. Maagdenhuis geeft bijvoorbeeld gedurende drie jaar 

ondersteuning in Amsterdam, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft zich ook voor drie jaar aan het 

Jeugdeducatiefonds verbonden en met de Heutink Foundation is er een meerjarige samenwerking op 

het gebied van culturele aanvragen. Daarnaast is er financiële ondersteuning van particulieren en 

worden met regelmaat giften van bedrijven en particulieren ontvangen. 

2.8 Cofinanciering door gemeenten 

Het Jeugdeducatiefonds zoekt de samenwerking met gemeenten om het mogelijk te maken op nog meer 

scholen werkzaam te zijn. Gemeenten wordt gevraagd een derde deel van de financiering op zich 

te nemen. Ook voeren we graag 1 keer per jaar overleg met een gemeente om de aanvragen van de 

scholen door te nemen en daarvan eventueel lessen te trekken voor ons, voor school en 

schoolbestuur en voor de gemeente en hun beleidskeuzes.  

De gemeente Groningen was de eerste gemeente waar deze samenwerking vorm kreeg en ook in 

Heerlen werkt de gemeente samen met het Jeugdeducatiefonds. Er zijn inmiddels naast Groningen ook 

contacten in de gemeenten Venlo, Leiden, IJmuiden, Rotterdam, Amsterdam, Assen, Delft, Barendrecht, 

Nissewaard en Arnhem. Deze lijst contacten groeit ook met de toenemende interesse in het 

Jeugdeducatiefonds. 
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2.9 Hoogtepunten uit de periode 2018-2019 

 

1 februari 2018 benoeming van Hans Spekman als directeur 

 

14 maart 2018 seminar 'Armoede in de klas'  

 

1 mei 2018  benoeming van Arie Schilling als coördinator 

 

16 mei 2018  Stadionspelen in samenwerking met ABN AMRO Foundation 

 

    
 

2 juli 2018  ABN AMRO Foundation verlengt de samenwerking met het 

   Jeugdeducatiefonds 

 

    
 

6 september 2018 Gemeente Groningen doet mee, waardoor vijf scholen 

   worden gecertificeerd 
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9 september 2018 Kinderpostzegels lanceert Lokaal Besteden, waardoor alle 

   scholen in Nederland kunnen aanvragen bij het Jeugdeducatiefonds 

 

    
 

18 september 2018 OBS De Panda uit Utrecht gaat op Prinsjesdag naar Den Haag.   

 Hans Spekman regelt een meet & greet met Mark Rutte. 

 

     
 

5 oktober 2018 Eerste Klasgenotenbijeenkomst, waar alle Klasgenoten elkaar 

   ontmoeten. Samen voor de ontwikkeling van álle kinderen. 

 

    
 

30 november 2018 Eerste Tikkie-actie rond Sinterklaas levert ruim €1000,- op 
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6 december 2018 Anna de Koning gaat aan het werk als vrijwilliger. 

Zij gaat intervisiebijeenkomsten organiseren voor de contactpersonen 

op de gecertificeerde scholen. 

23 januari 2019 Informatieve fondsenwervingsbijeenkomst over het 

Jeugdeducatiefonds in samenwerking met ABN AMRO. 

Klaas Ariaans, director Personal Banking, was gastheer deze avond. 

24 januari 2019 Presentatie van het onderzoek dat studenten van de HvA deden 

naar de impact van het Jeugdeducatiefonds 

13 maart 2019 Stage Entertainment en ABN AMRO Foundation organiseren een 

uitvoering van The Lion King voor kinderen van scholen die betrokken 

zijn bij het Jeugdeducatiefonds 
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8 mei 2019  Seminar 'Ongelijke kansen in het onderwijs'. 

   Hier wordt ook het onderzoeksrapport naar kansenongelijkheid  

   in het onderwijs gepresenteerd. 

 

     
 

16 mei 2019  De 1000e aanvraag wordt ingediend.  

   Er gaat taart naar de Noordmansschool. 

 

28 juni 2019  Met steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kunnen  

   9 extra scholen worden gecertificeerd 

 

30 juni 2019  Opnames voor de S.P.E.L.-show van BNNVARA 

   Bekende Nederlanders spelen tien weken lang voor het    

  Jeugdeducatiefonds 

 

    
 

20 juli 2019  Team Jeugdeducatiefonds breidt uit 

   Eerste vergadering met de nieuwe collega's Sarina en Ingrid 
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3. Organisatie en bestuur

3.1 De organisatie 

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI).  

Statutaire naam:  Stichting Jeugdeducatiefonds 

Statutaire zetel:  gemeente Amsterdam 

Handelsnaam:   Jeugdeducatiefonds 

Postadres:  Postbus 22879, 1100 DJ Amsterdam 

Telefoonnummer: 06-18305708 

Internetadres:   www.jeugdeducatiefonds.nl 

E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl 

RSIN: 855055662 

Kamer van Koophandel: 63015811 

3.2 Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit onderstaande personen. 

Klaartje Snieders  voorzitter 

Harrie Postma   secretaris 

Rob Peelen  penningmeester 

Floris Jan Masmeijer fondsenwerving 

Mohamed Mahdi  bestuurslid 

Charles Eijsbouts bestuurslid 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

3.3. Gedragscodes en richtlijnen 

Het Jeugdeducatiefonds hanteert de gangbare gedragscodes en richtlijnen binnen de sector. Denk 

daarbij aan de richtlijn financieel beheer goede doelen en de verslaggevingsrichtlijn 650. Tevens wordt 

er gehandeld conform de regeling beloning directeuren van goede doelen en het functieloongebouw 

zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland. Daarnaast handelt het Jeugdeducatiefonds conform de 

normen zoals opgenomen in de CBF-erkenning. Het Jeugdeducatiefonds heeft momenteel nog geen 

CBF-erkenning. 

3.4 Bezoldigingsbeleid 

Het Jeugdeducatiefonds kent de volgende beloning voor de directeur: 

Hans Spekman directeur  1 Fte € 83.155,68 bruto per jaar 

Het directiesalaris is conform de regeling beloning directeuren van goede doelen is, zoals opgesteld door 

de branchevereniging Goede Doelen Nederland en ook de salarissen van  de overige medewerkers is 

gebaseerd op het functieloongebouw zoals is opgesteld door Goede Doelen Nederland. 
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4. Risico's en onzekerheden

Het is voor het Jeugdeducatiefonds van het grootste belang, dat er voldoende financiële middelen zijn 

om de gewekte verwachtingen aan de gecertificeerde scholen waar te kunnen maken en de eigen 

organisatie draaiende te houden. Het grootste risico is dan ook, dat er niet genoeg subsidies en giften 

binnenkomen om de ambities voor de komende jaren waar te maken, zeker in het licht van de ambitie 

om uiteindelijk 600 scholen te certificeren.  

Een ander risico is in hoeverre het gereserveerde budget door scholen volledig wordt gebruikt. Aan het 

begin van het schooljaar worden er nieuwe budgetten gereserveerd voor de gecertificeerde scholen. Als 

de scholen deze budgetten niet opmaken, zijn gelden onnodig gereserveerd en hadden andere scholen 

geholpen kunnen worden.  

4.1 Financiële risico's 

Het Jeugdeducatiefonds mag uitgaan van de subsidies van ABN AMRO en Kinderpostzegels, maar zal 

zich komend jaar intensief moeten richten op het verkrijgen van meer financiële middelen. Met dat doel 

zijn er twee senior relatiemanagers / fondsenwervers aangenomen. Dat leidt tot een verhoging van de 

personeelskosten, maar de verwachting is, dat met hun inzet de begrote inkomsten bij bedrijven en 

fondsen zullen worden gerealiseerd. We houden hierbij de vinger aan de pols en kunnen pas weer 

scholen certificeren als de middelen dat toestaan. 

Een ander risico is de realisatie van cofinanciering in gemeenten waar het Jeugdeducatiefonds werkzaam 

is. Bij het certificeren van scholen wordt uitgegaan van cofinanciering van een derde deel door de 

gemeente. Er zijn met veel gemeenten goede contacten. Men is enthousiast over het 

Jeugdeducatiefonds en wil over het algemeen graag meedoen, maar de besluitvorming gaat bij de 

overheid in een ander tempo dan bij de fondsen en particulieren. 

De verwachting is dat de ambitie om in het komende schooljaar door te groeien naar 150 scholen 

waargemaakt kan worden. Het Jeugdeducatiefonds geniet een groeiende naamsbekendheid en heeft 

de reputatie van een zeer effectieve stichting, waar het geld direct terecht komt bij de kinderen op de 

scholen. Landelijk is er zeer veel aandacht voor de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs 

en het Jeugdeducatiefonds is op dat gebied inmiddels een begrip. Mochten er onvoldoende extra 

middelen ter beschikking komen, dan zal dat resulteren in het certificeren van minder scholen. 

4.2 Onzekerheid over bestedingen 

De ervaring van vorige jaren leert dat het van belang is om de vinger goed aan de pols te houden bij de 

scholen als het gaat om het doen van aanvragen. Sommige scholen zijn daarin erg actief: zij herkennen 

situaties bij individuele kinderen waar een interventie via het Jeugdeducatiefonds zinnig is en acteren 

daarop. Ook zien ze op breder niveau waar een aanvraag groepen kinderen verder kan helpen in hun 

ontwikkeling. Deze scholen weten de weg naar het Jeugdeducatiefonds eenvoudig te vinden en maken 

goed gebruik van het budget dat voor hen is gereserveerd. Andere scholen dienen minder aanvragen in 

en laten een groter gedeelte van hun budget onaangeroerd. Het is onzeker hoe dit het komend 

schooljaar zal verlopen. 
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Het Jeugdeducatiefonds hanteert sinds het afgelopen schooljaar verschillende strategieën om de 

bestedingen op peil te krijgen. Daarbij is het persoonlijke contact met de contactpersonen op de scholen 

cruciaal. Het is daarom de ambitie om alle gecertificeerde scholen jaarlijks te bezoeken. Ook de 

intervisiebijeenkomsten zijn juist op dit vlak relevant, omdat contactpersonen van gecertificeerde 

scholen elkaar daar ontmoeten en zij elkaar vragen kunnen stellen en suggesties kunnen geven. 

Tenslotte wordt de besloten facebookgroep voor contactpersonen en de nieuwsbrief voor scholen 

ingezet om suggesties te geven voor zinnige aanvragen. 

Naast deze motiverende strategieën is er het systeem waarbij halverwege het jaar de bestedingen van 

de scholen worden geëvalueerd. Mochten de aanvragen bij een school achterblijven, dan wordt het 

budget voor het lopende schooljaar gekort, zodat de middelen die daarmee vrijkomen gebruikt kunnen 

worden voor scholen die extra aanvragen willen doen of het certificeren van nieuwe scholen. Mocht een 

school langdurig nauwelijks gebruik maken van het Jeugdeducatiefonds, dan wordt de samenwerking 

stopgezet. 

Bovenstaande initiatieven hebben er het afgelopen schooljaar toe geleid, dat 75% van de gereserveerde 

budgetten is gebruikt. In het schooljaar 2017-2018 was dat 57%. Het is de ambitie om de bestedingen 

het komende jaar verder omhoog te krijgen. 

4.3 Risicobereidheid 

We verwachten dat bij discontinuïteit een reserve nodig is die driekwart van de jaarlijkse 

personeelskosten bedraagt. Derhalve wordt een continuïteitsreserve van €200.000,- aangehouden. De 

hoogte van de continuïteitsreserve valt hiermee ruimschoots binnen de richtlijn financieel beheer goede 

doelen en is conform de verslaggevingsrichtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

Voorafgaand aan het certificeren van nieuwe scholen wordt eerst gekeken of certificering financieel 

haalbaar is. 

4.4 Controle over processen 

Alle relevante processen, zoals betalingen en het certificeren van nieuwe scholen, worden door 

de directie bewaakt en periodiek met het bestuur geëvalueerd. 
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5. Realisatie van de doelen 

 
5.1 Bereikte doelen 

 

Dit jaar was de doelstelling voor het Jeugdeducatiefonds tweeledig. Enerzijds uitbreiding van de 

reikwijdte van het fonds door uitbreiding van het aantal scholen naar 68 met daarbij een spreiding over 

alle provincies en anderzijds een verdere professionalisering van de organisatie. 

 

De doelstelling wat betreft de uitbreiding van het aantal scholen is ruimschoots bereikt. Al in december 

2018 werd het aantal van 68 gecertificeerde scholen bereikt en het schooljaar 2018-2019 is geëindigd 

met samenwerking op 91 scholen. 

 

De professionalisering van de organisatie heeft dit jaar ook vorm gekregen in de uitbreiding van de 

aanstelling van de coördinator Jeugdeducatiefonds en het aantrekken van twee senior relatiemanagers 

& fondsenwervers. 

 

In de periode van 1 januari 2018 tot en met het einde van het schooljaar 2018-2019 zijn er 820 aanvragen 

gedaan, waarmee ruim 18.000 kinderen zijn bereikt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal aanvragen schooljaar 2018-2019 

 

 

5.2 Verwachting voor het komende jaar 

 

Het komende jaar wil het Jeugdeducatiefonds doorgroeien en aan het eind van het schooljaar 2019-

2020 op 150 scholen actief zijn en zo nog meer kinderen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan bereikt 

worden door extra fondsen te werven en gemeenten te overtuigen het werk mede te financieren. Aan 

de scholen zal het niet liggen: steeds meer scholen vragen om gecertificeerd te worden en de wachtlijst 

groeit. 
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Ook is het de ambitie om de bestedingsgraad van de budgetten verder omhoog te krijgen door 

intensivering van de contacten met de scholen, het houden van intervisiebijeenkomsten en het op 

andere manieren motiveren van de contactpersonen. 

 

Het Jeugdeducatiefonds staat open voor wensen vanuit het onderwijs voor wat betreft uitbreiding van 

het aantal producten en diensten en zal ook komend jaar gericht blijven op het samenwerken met 

nieuwe partners en aanbieders van producten. 
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6. Communicatie 

 
In de communicatie naar belanghebbenden kent het Jeugdeducatiefonds twee groepen: enerzijds de 

contactpersonen op de gecertificeerde scholen en anderzijds externe belanghebbenden.  

 

6.1 Met de scholen 

 

De communicatie met de scholen vindt voornamelijk plaats met de coördinator van het 

Jeugdeducatiefonds. Veelal per mail, maar ook telefonisch of tijdens een schoolbezoek. 

Alle communicatie rond de aanvragen vindt plaats via het online aanvraagsysteem. Daar worden 

aanvragen ingediend, beoordeeld en verwerkt. 

Er is een nieuwsbrief speciaal voor de contactpersonen van de scholen en jaarlijks worden er 

intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarin contactpersonen ervaringen kunnen delen en van elkaar 

kunnen leren. Daarnaast is er een besloten facebookgroep waar contactpersonen elkaar online kunnen 

ontmoeten. Ook is het Jeugdeducatiefonds actief op social media. 

 

6.2 Met andere belanghebbenden 

 

Er is intensief contact met de grootste partners ABN AMRO en Kinderpostzegels. Ook met andere 

fondsenverstrekkers is er goed contact, met name in het kader van de afspraken die zijn gemaakt over 

subsidieverantwoording.  

 

Met de Klasgenoten, commerciële partijen die op enige wijze partner zijn van het Jeugdeducatiefonds, 

is er een jaarlijkse bijeenkomst met ruimte om elkaar te ontmoeten en te vertellen hoe het met het 

Jeugdeducatiefonds gaat. 

 

Voor hen en voor andere belanghebbenden is er ook een nieuwsbrief en de mogelijkheid het 

Jeugdeducatiefonds te volgen op social media en de website. 

 

Het Jeugdeducatiefonds mengt zich onder andere door de organisatie van de seminars nadrukkelijk in 

het publieke debat over gelijke kansen vanuit de kennis en ervaringen uit het onderwijs. 
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6.3 Media 

 

Landelijke media hebben aandacht voor het Jeugdeducatiefonds.  

Hans Spekman is meerdere keren te gast geweest bij Spraakmakers op NPO Radio 1 en er zijn artikelen 

verschenen in landelijke dagbladen zoals het AD, De Volkskrant en het FD. 

 

Met name rond het seminar was er veel aandacht, ook van het NOS Journaal en Hart van Nederland. 

 

 

 
 

media-aandacht rond het seminar 'Ongelijke 

kansen in het onderwijs'  

 

 

ABN AMRO Foundation en Kinderpostzegels noemen het 

Jeugdeducatiefonds in hun berichtgeving en BNNVARA heeft 

het Jeugdeducatiefonds deze zomer tien weken lang als doel bij 

de S.P.E.L.show. Met zo'n 800.000 kijkers per week betekent dat 

veel voor de de naamsbekendheid. 

 

 

 

 

Bij het certificeren van nieuwe scholen worden regelmatige 

vertegenwoordigers van de betrokken schoolbesturen en 

gemeente uitgenodigd. Voor de regionale pers ook vaak een 

goede reden om daar verslag van te doen, zoals hier bij het 

certificeren van OBS Spitsbergen in Apeldoorn. 
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7. Jaarrekening

7.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-08-2019  31-12-2017

 €  € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Kantoorinventaris  7.6.1 1.182 - 

---------------- --------------- 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Overige vorderingen 7.6.2 206.790 - 

206.790 - 

 ---------------  --------------- 

Liquide middelen 7.6.3 628.780 316.947

----------------  --------------- 

Totaal activa 836.752 316.947 
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PASSIVA 31-8-2019 31-12-2017

 €  € 

Reserves en fondsen 

Reserves 
Continuïteitsreserve 7.6.4 200.000 154.197 

Bestemmingsreserve 7.6.5 66.283 162.750 

266.283 316.947 

 ---------------  --------------- 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen  7.6.6 2.888 - 

Overige kortlopende schulden en 

overlopende passiva  7.6.7 567.581 - 

570.469 - 

---------------  --------------- 

Totaal passiva     836.752 316.947 
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7.2  Staat van baten en lasten  

 

            Realisatie       Begroting        Realisatie 

            2018-2019        2018-2019           2017 

             

                    €              €              € 

BATEN 

 
Baten van particulieren     28.330  -  - 

Baten van bedrijven      32.010  -  141.794 

Baten van subsidies van overheden  7.7.1  267.839  280.000  14.146 

Baten van organisaties-zonder-winststreven 7.7.2  902.939  562.000  50.000 

             

Som van de baten       1.231.118  842.000  205.940 

             

 

LASTEN 

 

Besteed aan de doelstelling 7.4   1.162.167  945.250  58.198 

     ---------------- ----------------  --------------- 

Wervingskosten 7.4   62.536  27.000  716 

     ---------------- ----------------  --------------- 

Kosten beheer en administratie 7.4   56.392  31.750  716 

      --------------- ----------------  --------------- 

Som van de lasten     1.281.095  1.004.000  59.630 

          

 

Saldo voor financiële baten en lasten        

Saldo financiële baten en lasten    -687  -  - 

           

Saldo van baten en lasten    -50.664  -162.000  146.310 
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7.3 Resultaatbestemming 
 

              2018-2019                       2017 

             

                    €                             € 

Resultaatbestemming  

 

Continuïteitsreserve      45.803    -16.440 

Bestemmingsreserve      -96.467    162.750 

             

        -50.664    146.310 
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7.4 Overzicht lastenverdeling 

Bestemming  Kosten 

 Besteed  beheer 

 aan de  Wervings-  en  Totaal 

 doelstelling  kosten administratie  2018-2019 

Lasten  €  €  €  € 

Doelbestedingen  7.8.1 1.018.704 - - 1.018.704 

Personeelskosten  7.8.2 109.112 58.243 52.098 219.453 

Overige personeelskosten 7.8.3 7.898 987 987 9.872 

Kantoorkosten 7.8.4 939 117 117 1.174 

Verkoopkosten 7.8.5 1.907 238 238 2.384 

Algemene kosten  7.8.6 23.185 2.898 2.898 28.981 

Afschrijvingen 7.6.1 422 53 53 527 

Totaal lasten 1.162.167 62.536 56.392 1.281.095 

Doelbestedingspercentage van de baten 

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 94,4 % 

Doelbestedingspercentage van de lasten 

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  90,7 % 

Percentage wervingskosten 

Wervingskosten/som van de geworven baten  5,1 % 

Percentage kosten beheer en administratie 

Kosten beheer en administratie/totale lasten  4,4 % 
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 Begroot  Totaal  Begroot 

 2018-2019  2017  2019-2020 

 €  €  € 

884.000 52.471 1.427.500 

120.000 - 230.000

- - 15.000

- - - 

- - - 

- 7.158 25.000 

- - - 

1.004.000 59.630 1.697.500 
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7.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

7.5.1  Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJ650 “Fondsenwervende organisaties” van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en 

besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

In verband met een boekjaarwijziging naar 01-09 t/m 31-08 is er dit jaar sprake van een verlengd 
boekjaar. De cijfers over dit boekjaar betreffen dus een periode van 18 maanden, de periode 
01-01-2018 t/m 31-08-2019.

Grondslagen van waardering 

7.5.2  Algemene grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

7.5.3 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de 

geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De 

afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.  

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 

de activa waarop de subsidies betrekking hebben.  

7.5.4 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

7.5.5  Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

7.5.6  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

7.5.7  Baten 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De subsidiegelden 

worden toegerekend aan de periode waarin de dienstverlening heeft plaatsgevonden.  

7.5.8  Lasten 

De uitvoeringskosten, wervingskosten en overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben.  

De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de 

(interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de 

werving van de baten.  

7.5.9  Personeelsbeloning 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 

in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 

7.5.10 Kostentoerekening 

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving van baten en beheer en administratie op basis 

van de volgende maatstaven: 

De personeelskosten zijn verdeeld op basis van de tijdsbesteding van de medewerkers aan de 

verschillende doelgebieden. 

De overige personeelskosten, kantoorkosten, verkoopkosten, algemene kosten en afschrijvingen 

worden voor 80% toegerekend aan de doelstelling en voor het overige verdeeld over de kosten voor 

werving baten en over de kosten van beheer en administratie. 



JAARVERSLAG 2018-2019 35 

7.6 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

7.6.1  Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat: 

Inventaris Totaal 

 €  € 

Stand per 1 januari 2018 

Aanschafwaarde - -

Cumulatieve afschrijvingen - - 

- - 

Mutaties boekjaar 

Investeringen 1.709 1.709 

Afschrijvingen -527 -527

1.182 1.182 

Stand per 31 augustus 2019 

Aanschafwaarde 1.709 1.709 

Cumulatieve afschrijvingen -527 -527

1.182 1.182 

De afschrijvingen bedragen 20% 
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7.6 Toelichting op de balans (vervolg) 

 2018 (31-8)  2017 

 €  € 

VLOTTENDE ACTIVA 

7.6.2  Overige vorderingen 

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen 203.396 - 

Overige vorderingen  3.394 -

Saldo per 31 augustus (31 december) 206.790 - 

7.6.3  Liquide middelen 

ABN AMRO Bank N.V. 485.136 316.947 

Rabobank 143.644 . 

Saldo per 31 augustus (31 december) 628.780 316.947 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 



JAARVERSLAG 2018-2019 37 

7.6 Toelichting op de balans (vervolg) 

PASSIVA 

2018 (31-8)  2017 

 €  € 

7.6.4 Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januari  154.197 170.637 

Mutatie volgens resultaatbestemming 45.803 -16.440

Saldo per 31 augustus (31 december) 200.000 154.197 

De grondslag van de continuïteitsreserve is bepaald door het uitvoeren van een risicoanalyse, waarbij 

als uitgangspunt is gehanteerd dat de organisatie in geval van discontinuïteit nog minimaal 9 maanden 

aan haar personeelsverplichtingen zou moeten kunnen voldoen. De continuïteitsreserve is voor 2019 

genormeerd op € 200.000. 

7.6.5 Bestemmingsreserve 

Saldo per 1 januari  162.750 

Mutatie volgens resultaatbestemming -96.467 162.750 

Saldo per 31 augustus (31 december) 66.283 162.750 

Doelstelling van deze bestemmingsreserve is het realiseren van beleidsprojecten, die niet in de 

begroting zijn opgenomen of niet uit de lopende exploitatie gefinancierd kunnen worden. Beoogde 

realisatie binnen een jaar. 

7.6.6 Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 2.888 - 

Saldo per 31 augustus (31 december) 2.888 -
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7.6 Toelichting op de balans (vervolg) 

2018 (31-8)  2017 

 €  € 

7.6.7  Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen bijdragen  200.000 - 

Nog te betalen doelbestedingen 263.301 - 

Terug te betalen subsidies 87.765 

Lening  6.000 - 

Reservering vakantiegeld 2.317 - 

Te betalen accountants- en administratiekosten 8.198 - 

Saldo per 31 augustus (31 december) 567.581 -
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7.7 Toelichting op de baten 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2018-2019  2018-2019   2017 

 €  €  € 

7.7.1  Baten van subsidies van overheden 

Subsidie ministerie van SZW (2017/2018) 67.839 14.146 

Subsidie ministerie van SZW (2018/2019) 200.000 - 

267.839 280.000 14.146 

7.7.2  Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Stichting Kinderpostzegels (11857575) 50.387 50.000 

Stichting Kinderpostzegels (12060630) 117.539 - 

Stichting Kinderpostzegels (12279115) 10.137 - 

Stichting Kinderpostzegels (11857575) 267.000 - 

ABN AMRO Foundation 370.000 - 

Fonds Schiedam Vlaardingen 27.983 - 

Stichting Zebula 20.000 - 

Overige  39.893 - 

902.939 562.000 50.000 



JAARVERSLAG 2018-2019 40 

7.8 Toelichting op de lasten 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2018-2019  2018-2019  2017 

 €  €  € 

7.8.1  Doelbestedingen 

Schoolbudgetten  1.018.704 884.000 52.471 

1.018.704 884.000 52.471 

7.8.2  Personeelskosten 

Lonen en salarissen 191.262 - 

Sociale lasten 28.191 - 

219.453 120.000 - 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 

boekjaar 2018-2019 bedroeg 1,7 (2017: 0,0). 
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7.8 Toelichting op de lasten (vervolg) 

Directiebezoldiging 

De heer J.L. Spekman 

Directeur 

Dienstverband 

Aard (looptijd)  onbepaald 

Uren 36 

Parttime percentage 90 

Periode  1-1-2018 t/m 31-8-2019

 € 

Bezoldiging  

Brutoloon/salaris 122.937 

Vakantiegeld 9.835 

Totaal 2018-2019 (t/m 31-8) 132.772 

Totaal 2017 - 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2018-2019  2018-2019  2017 

 €  €  € 

7.8.3  Overige personeelskosten 

Reiskosten 7.824 - 

Kantinekosten 268 - 

Onkostenvergoedingen 790 - 

Overige personeelskosten 990 - 

9.872 - - 



JAARVERSLAG 2018-2019 42 

7.8 Toelichting op de lasten (vervolg) 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2018-2019  2018-2019  2017 

 €  €  € 

7.8.4  Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 886 - 

Overige kantoorkosten 288 - 

1.174 - - 

7.8.5  Verkoopkosten 

Reclame- en communicatiemiddelen 16 - 

Representatiekosten  2.368 -

2.384 - -

7.8.6 Algemene kosten 

Accountants- en administratiekosten 19.347 - 

Advieskosten 5.883 4.800 

Contributies en abonnementen 389 - 

Overige algemene kosten 3.362 2.358 

28.981 - 7.158
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7.9 Ondertekening 

Vastgesteld en goedgekeurd te Amsterdam op 20 september 2019. 

K.I.M. Snieders

Voorzitter

R. Peelen
Penningmeester

J.L. Spekman
Directeur
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8. Samenstellingsverklaring

Stichting Jeugdeducatiefonds 

Schipholweg 97 

2316 XA  LEIDEN 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Jeugdeducatiefonds 

De jaarrekening 2018-2019 van Stichting Jeugdeducatiefonds te Amsterdam, zoals opgenomen op pagina 27 

tot en met 43, is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening 2018-

2019 bestaat uit de balans per 31 augustus 2019 en de staat van baten en lasten over 2018-2019 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, waaronder de voor 

accountants 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 

overeenstemming met RJ 650 “Fondsenwervende organisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 

Jeugdeducatiefonds. 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 in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen dan ook ervan 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. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend te Sliedrecht, 23 september 2019.

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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9. Specificatie begroting 2019-2020

 Begroting  Realisatie  Begroting 

 2019-2020  2018-2019  2018-2019 

 €  €  € 

BATEN 

Baten van particulieren - 28.330 - 

Baten van bedrijven  295.000 32.010 - 

Baten van subsidies van overheden 245.000 267.839 280.000 

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven 1.185.000 902.939 562.000 

Som van de baten  1.725.000 1.231.118 842.000 

LASTEN 

Besteed aan de doelstelling 1.545.700 1.162.167 945.250 

---------------- ----------------  --------------- 

Wervingskosten 110.100 62.536 27.000 

---------------- ----------------  --------------- 

Kosten beheer en administratie 41.700 56.392 31.750 

 --------------- ----------------  --------------- 

Som van de lasten  1.697.500 1.281.095 1.004.000 

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten - -687 - 

Saldo van baten en lasten 27.500 -50.664 -162.000




