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Bestuursverslag 
Jaarverslag 

Jaarverslag Bestuur 2018 
 
 
Onze secretaresse Jantine Samuelsz Erfman is vanaf oktober 2018 een kinderopvang voor zichzelf 
begonnen, wij wensen haar natuurlijk heel veel succes met deze betaalde baan, maar zullen haar 
wel missen. Hierdoor kwam al het kantoorwerk weer in handen van Nicole, die het inmiddels ook 
steeds drukker in de begeleiding en met de organisatie had. Wij zijn dus voor 2019 naarstig op 
zoek naar een hulp (secretaresse) met kennis van zaken voor op kantoor. 
 
De inschrijving bij ‘SKJ’ op naam van Nicole, Britta en Lotte is gedaan. Om deze inschrijvingen 
geldig te houden moeten er verschillende scholingen gevolgd worden door zowel Nicole als Britta. 
In 2019 zal daar een inventarisatie van- en start mee gemaakt worden. 
We hebben verschillende audits gehad, van de ISO en van de beroepsvereniging, allen zijn met 
goed gevolg en compliment afgerond. De volgende ISO audit staat voor begin november 2019 
gepland. 
We zijn ook weer SBB goedgekeurd en kunnen dus HBO stagiaires jeugdzorg begeleiden.  
Verder hebben we de gevraagde kwartaal management rapportages aan het inkoopteam (Hoorn) 
doorgegeven en zo voldoen wij wederom aan alle gestelde eisen. 
 
Met de SED gemeenten en Koggenland hebben wij een Pilot waardoor er veel duidelijkheid is en 
een aanzienlijke lastenverlichting voor ons m.b.t. onnodig administreren en vergemakkelijkt 
declareren. Gemeente Hoorn wil daar niet in mee en dus moeten wij voor hun nog steeds elk 
detail registreren en overal vooraf toestemming voor vragen. Dat maakt werken met en voor 
Hoorn aanzienlijk omslachtiger en bemoeilijkt de voortgang i.v.m. de hierdoor verhoogde 
werkdruk voor een kleine organisatie. 
 
Er is door de gemeente, ketenpartners en ouders meer aanspraak op de ambulante en incidentele 
hulp van de stichting gedaan. Het gaat hierbij om korte interventies. Zo is er een blijvende stroom 
van nieuwe aanmeldingen waarvoor wij passende oplossingen helpen zoeken.  
Gezien de stijgende vraag is er meer behoefte aan kundige vrijwilligers ontstaan bij de stichting, 
maar gebleken is dat deze moeilijk te vinden zijn. 
 

De nieuwe burgemeester dhr. 
Wortelboer is langsgekomen om kennis 
te maken met de stichting en de kids en 
is gezellig blijven eten. Hij heeft direct 
alle vragen beantwoord en komt volgend 
jaar weer. 
 
De meeste jongeren komen uit 
gescheiden gezinnen en bij een deel is 
er sprake van een zogenaamde KOPP 
(kinderen van ouders met psychische 
problemen) of KOV (kinderen van ouders 
met een verslaving) situatie. Bij anderen 
is er sprake van verwaarlozing. Maar de 

meeste ouders willen heel graag willen leren en zoeken naar een weg om met de (voor hun 
moeilijke) puber om te gaan, hiervoor zijn er onder andere ook de ouder trainingen, zijn er 
huisbezoeken en is er 1 op 1 begeleiding. 
 
We werken inmiddels ook met APS therapeut Berry Lammers met bijzonder goede resultaten. 
Daarnaast hebben we Ingrid gevraagd om in 2019 ook een deel van de ouder gesprekken te gaan 
doen aangezien zij naast haar kindercoach praktijk ook jarenlange ervaring heeft bij Stichting 
Netwerk in Hoorn. En we hebben sinds december een kookvrijwilliger voor de donderdagen, zodat 
het team zich ook meer met de begeleiding kan bezighouden. Dus dat geeft ruimte en is echt heel 
erg fijn. 
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Dit jaar heeft Marijke Krikke de oudertrainingen weer verzorgd samen met Nicole. De trainingen 
waren ook open voor ouders van buiten de stichting, dit was een blok van 6 avonden om de week. 
Tijdens de training leert men over het Puberbrein en wat Motiverende gespreksvoering is, met 
voldoende ruimte voor persoonlijke vragen. 
 

 
 
Er zijn steeds meer huisartsverwijzingen naar de stichting, waardoor het proces versneld loopt en 
jongeren direct geholpen kunnen worden. Sommige jongeren kwamen voor dagbesteding en 
andere jongeren alleen voor ambulante hulp, los van de groep. Deze manier van werken, in een 
meer 1 op 1 situatie in combinatie met het begeleiden van het gezin en opvoeders, gaan we in het 
komende jaar ook meer aanbieden gezien de vraag. Hiervoor moeten we nieuwe medewerkers 
(ZZP) gaan aantrekken. Ook de jeugdbeschermers en Parlan doen vaker een beroep op ons, en alle 
‘een gezin een plan’ gesprekken (UVO’s) met betrekking op onze kids worden op locatie van SNHK 
gehouden. 
 
Jongeren en ouders 
Wij hebben in de eerste helft van 2018 een groep van 8 vaste en na de zomer 7 vaste jongeren en 
hun gezinnen gehad. En in november was de groep weer vol met 8 vaste kids. Daarnaast helpen 
wij alle jongeren die ons nodig hebben, los-vast, in- en uitgevlogen daar waar nodig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hadden 2 afzwaaiende jongeren die naar beroepsonderwijs zijn gegaan na de vakantie, en een 
die zonder de stichting verder kon op het MBO. De jongeren die in de vaste groep zitten volgen 
allen middelbaar onderwijs op verschillende scholen in de regio. 
 
Wij hebben dit jaar helaas weer 2 jongeren uit moeten plaatsen bij pleeggezinnen. Helaas omdat 
het nodig is, maar gelukkig dat wij binnen ons netwerk nog steeds bereidwillige vrijwilligers 
hebben kunnen vinden die ook door Parlan (pleegzorg) goedgekeurd zijn. Nicole heeft de jongeren 
tijdelijk intern opgevangen en 1op1 begeleid tot er in plaats bij een gezin vrij kwam. De lijnen 
blijven open met het gezin voor begeleiding en overleg. Ook de jongeren zelf blijven gewoon bij 
de stichting komen zodat er altijd een opening voor de jongeren is om verhaal te doen. 
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Er zijn nog een aantal jongeren (11) door tussenkomst van de stichting doorverwezen naar de 
juiste instanties buiten de stichting. Mede omdat zij door de diagnoses niet binnen de vaste groep 
van de stichting geholpen konden worden en omdat de vaste groep ook vol zit.  
 
Sponsoring / donaties 
Dit jaar hebben voor het eerst een collecte gelopen op verschillende locaties waarvan de 
opbrengst 50% voor het Nationaal Fonds Kinderhulp en 50% voor onze eigen stichting was. We 
hebben ons 4 dagen de benen uit het lijf gelopen, maar het resultaat was mooi.  
Er is een kookboek uitgekomen van Nationaal Fonds Kinderhulp, waar 2 van onze jongeren met 
foto, interview en hun recepten in staan. Echt geweldig trots zijn we op hun bijdragen. Beiden 
zijn inmiddels ook met goed gevolg afgezwaaid. 
 

We hebben in de protestantse gemeente helaas 
afscheid van Marina genomen, onze favoriete 
dominee ging met pensioen. We gunnen haar het 
pensioen maar zullen haar inbreng ook missen. Van 
de diaconie en protestantse gemeente hebben wij 
ook dit jaar giften mogen ontvangen. Daarnaast 
hebben we een paar trouwe stichting-vrienden die 
ons steunen. We hebben ook meegedaan aan de 
grote clubactie van de Rabobank en daarmee een 
leuke gift verkregen voor de vakantie.  

 
Er waren ook dit jaar weer wedstrijden (incl. medailles gehaald) en optredens waar onze jongeren  
aan deelnamen en wij met de trots zijn gaan kijken. Een aantal van onze jongeren hebben we met 
succes kunnen helpen bij het vinden van een baantje, wie wil en kan werken heeft een 
bijbaantje. En we hebben maatschappelijke stageplekken kunnen organiseren. 
 
Vakantie 
De moeder van Nicole (waarvoor zij en haar zuster zorgden) overleed 5 dagen voordat de 
stichting, met alle jongeren, op survival zou gaan. Na een val en 13 dagen van waken sliep ze 
zondagnacht in.  

De week direct voor de vakantie zat dus vol met; afscheid nemen, de 
crematie regelen, thuis alles organiseren, en de laatste dingen voor de 
vakantie voor elkaar maken.  
Gelukkig was er een mooi team mee waardoor de druk goed verdeeld was. 
Alle jongeren en ouders kenden de moeder van Nicole ook, en iedereen heeft 
het op z’n eigen manier kunnen verwerken en delen tijdens de vakantie. Het 
is uiteindelijk een heel bijzondere reis, voor zowel de begeleiding als de 
jongeren, geworden. 

 
 

De vakantie was gelukkig wel weer in de Ardennen, waar we een huis konden 
huren en met een busje heengereden zijn. Het was heel privé m.b.t. de ligging 
en de omgeving bijzonder effectief voor de teambuilding. De jongeren hebben 
dagelijks een aantal sportactiviteiten kunnen doen dat was leuk.  
 
Er zijn culturele en leerzame maar ook gewoon fun- uitstapjes geweest.  
Daarnaast is er ook eindelijk weer een geweldige dropping (nachtspel) 
georganiseerd door Victor en Kevin (onze militaire begeleiders).  
Zij zijn fit, hebben ook hun EHBO, BHV en rijbewijzen iets wat heel prettig is 
met een groep wildebrassen als de onze, in de 
Ardennen. 
 

 
 
We hebben uit gegeten en thuis gekookt en alles gezamenlijk 
gerealiseerd. Alle kids waren blij en gelukkig en vonden het jammer 
dat het al weer over was.  
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Thema’s 
We hebben de jaarlijkse projecten gedaan voor Pasen, Moederdag, Vaderdag, herfst en kerst: 
zoals uitleg over betekenis van feestdagen en toepassing in eigen leven, het principe van “Pay it 
forward” geïnstalleerd bij de nieuwe jongeren en ook waargemaakt als oefening. Daarnaast was 
het gender neutraal en LHBT onderwerp van gesprek en hebben we de regenboogvlag ontvangen 
van de gemeente. 
We hebben het ook gehad over hoe het zit met acceptatie van iedere vorm van anders zijn, ras, 
geloof, kleur, sekse, verstandelijk en lichamelijk ten behoeve van het vergroten van tolerantie en 
begrip.  
 

 

 
Er was ook nog een prachtig sprookjeshuwelijk (in een echt kasteel) van een van onze grootste 
‘lastpakken’ die nu heel goed terecht is gekomen en een mooi leven voor zichzelf weet te maken.  
Ik was blij en trots dat we erbij waren om ook dit moment te delen. In 2019 mogen we weer 
diverse baby’s van die oudere generatie welkom heten. De eerste is al geboren en de 
kraamcadeautjes namens de stichting zijn gegeven☺, kortom het is een ‘ongoing circle of love’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bezuinigingen zijn vorig jaar extreem geweest en zijn ook wel ten koste van de groepssfeer 
gegaan. Waardoor uitjes etc. in het gedrang zijn gekomen. Vandaar dat we dit in 2018 vlot 
getrokken hebben waar mogelijk.  
Het salaris van Nicole is rechtgetrokken conform de CAO norm voor een reguliere werkweek, dat 
leek de boekhouder fair gezien de vele uren werk en inspanning die zij levert.  
De hulp in de huishouding is ook opgestart, omdat Nicole het te druk heeft met organisatie en 
begeleiding. En de vrijwilligersbijdragen zijn voor het eerst weer voldaan, zodat ook naar de 
vrijwilligers wel weer een blijk van waardering gegeven werd.  
Tevens zijn er fotokerstkaarten gemaakt en verzonden namens de stichting, kids en medewerkers. 
Er is inmiddels ook een 20% kortingspas voor de kringloop t.b.v. de huiskamer.  
 
Daarnaast is de tuin opgeknapt van het geld dat we hier via de diverse acties voor verkregen 
hebben. De beschoeiing is nu ook afgemaakt, zodat de kapschuur niet verder zal verzakken en een 
echte chillplek blijft voor de jongeren.  
In huis zijn er diverse kleine reparaties geweest en er is een camera bewaking systeem 
aangebracht voor de veiligheid wanneer er jongeren tijdelijk (crisis) in huis verblijven. Er is op 
kantoor ook veel vernieuwd zoals printers, een laptop etc. om de werkplekken beter te beveiligen 
en werkbaar te maken.  
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Nicole is in december aangereden en heeft privé een nieuwe auto gekocht, dat is een iets ruimere 
geworden (van een Toyota Yaris naar een Honda Jazz) omdat gebleken is dat de vorige geregeld 
iets te klein was voor stichting gebruik. Kortom er zijn veel upgrades gedaan om de locatie en de 
organisatie te verbeteren afgelopen jaar. 
 
Er zijn nog steeds bezuinigingen van kracht.  

• Er wordt op gebruik van water en stroom gelet 

• Er worden alleen nog vrijwilligers bijdragen naar rato gegeven 

• Er wordt zoveel mogelijk d.m.v. sponsoring of donatie gedaan of bij de kringloop gekocht 
 
Plannen voor 2019 zijn: 

• Uitwerken of samenwerking met Dushi en het openen van een huis in de gemeente 
mogelijk is 

• Diverse collegae zoeken, PR, actieve bestuursleden, ZZP SKJ geregistreerde 
jeugdzorgwerkers, secretaresse, vrijwilligers 

• Donateurs, fondsen en sponsoren zoeken 
 

• Plaatsing Nieuwe CV ketel (donateur Remeha) 
• Schilderen of vervangen houtwerk buitenkant locatie 
• Beitsen en schilderen Kapschuur 
• Hekwerk plaatsen, afscheiding waterkant 

 
• Contacten met huidige ketenpartners, sponsoren en kerk onderhouden 
• Voorlichting geven op scholen e.a. plekken die van toepassing zijn 
• Kinderen diverse trainingen op de vaste dagen en evt. extra in te roosteren 
• Oudertrainingen (ook open voor doorverwijzingen via ketenpartners en 

welzijnsorganisaties) 
• Trainingen voor medewerkers, Dushi en Joep Loep 
• Communicatietraining ouder/kind  
• Opvoedtraining ouders huidige groep 
• Communicatietraining kinderen zelf en onderling 
• Challenge vakantie  

 

Het positieve resultaat over 2018 ad € 42.406 is voor € 27.000 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve voor investeringen. In 2019 vinden er ook diverse investeringen plaats. 
Doordat de stichting in 2018 een positief resultaat heeft behaald is zij nu in staat om een deel te 
reserveren om de continuïteit te waarborgen. In totaal is er € 20.620 toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve.  

 

Bovenkarspel, mei 2019 
Voorzitter 

N. van Rooij 
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Balans per 31 december 2018  

 

   31-12-2018   31-12-2017  
  € € € € 

Activa 

Vaste activa 
 

    
Materiële vaste activa 1    1.198    1.898  
      

Vlottende activa 
 

    
Vorderingen 2    52.072    798  
      

Liquide middelen 3    51.366    7.271  
 

        
    104.636    9.967  
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   31-12-2018   31-12-2017  
  € € € € 

Passiva 

Eigen vermogen 4      

Bestemmingsreserve 5    47.620    5.214  
 
Kortlopende schulden 

 

    

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

6  
 21.176    1.214   

Schulden ter zake van pensioenen   8.329    209   
Overige schulden en overlopende 
passiva 

7  
 27.511    3.330   

    57.016    4.753  
 

        
    104.636    9.967  

Staat van baten en lasten 

  2018  
Begroting 

2018  2017  

 € € € 

Donaties   200.459   80.500   62.411  
    

Totale baten   200.459   80.500   62.411  
Lasten     

Kosten activiteiten   28.123   27.500   12.727  
Lonen en salarissen   56.696   15.000   14.709  
Sociale lasten   8.934   2.300   2.362  
Pensioenlasten   5.754   1.500   1.417  
Afschrijvingen op materiële vaste activa   700   700   700  
Overige bedrijfskosten   57.846   37.000   29.032  
Som der bedrijfslasten   158.053   84.000   60.947  
Resultaat   42.406   -3.500   1.464  
 
Resultaatverdeling  

   

Dotatie bestemmingsreserve    42.406   -3.500   1.464  

 
Resultaat    0   0   0  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine 
Organisaties-zonder-winststreven . 

Activiteiten 

De stichting heeft als doel het bieden van een veilige haven, steun en leerervaring aan jongeren die op 
enigerlei wijze kampen met een gebrek aan normale ontwikkeling. 

Vrijstelling vennootschapsbelasting en omzetbelasting 

Vanwege het feit dat Stichting Nicole's Huiskamer geen onderneming drijft, is zij vrijgesteld voor de 
vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Vrijstelling schenk- en erfbelasting 

Per 29 maart 2011 is Stichting Nicole's Huiskamer aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Zij hoeft derhalve geen schenkings- erfbelasting te betalen over de ontvangen 
schenkingen en erfenissen of legaten. Tevens kunnen de schenkers de geschonken bijdragen aftrekken 
in hun aangifte inkomstenbelasting. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigings- 
prijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Eventuele verkregen subsidie voor investeringen worden in mindering gebracht op de investering. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Schulden ter zake van pensioenen 

Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op de balans 
 

Activa  

Vaste activa 

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

1  Materiële vaste activa 

 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  1.198   1.898  

 

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen 

 € 
Stand per 1 januari 2018  
Aanschaffingswaarde   3.500  
Cumulatieve afschrijvingen   -1.602  
Boekwaarde per 1 januari 2018  1.898  

Mutaties   
Afschrijvingen   -700  
Saldo mutaties   -700  
Stand per 31 december 2018  
Aanschaffingswaarde   3.500  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.302  
Boekwaarde per 31 december 2018  1.198  

De investering in materiële vaste activa betreft de investering in de kapschuur van totaal € 8.500. 
Hiervoor is een aparte bijdrage ontvangen van € 5.000 die in mindering is gebracht op de investering. 
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Vlottende activa 

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

2  Vorderingen 

 
Overige vorderingen  51.392   137  
Overlopende activa  680   661  
  52.072   798  

 
  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

Overige vorderingen 

 
Overige vorderingen  51.392   137  

In dit bedrag is een bedrag opgenomen van € 51.255 nog te ontvangen bedragen van de gemeentes 
voor de verleende zorg in 2018. Deze post wordt in 2019 ontvangen. 

 

3  Liquide middelen 

 
Rabobank  6.366   4.771  
Depositorekeningen  45.000   2.500  
  51.366   7.271  
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Passiva  

4  Eigen vermogen 

4  Eigen vermogen 
  2018   2017  
 € € 

5  Bestemmingsreserve 

 
Stand per 1 januari  5.214   3.750  
Uit resultaatverdeling  42.406   1.464  
Stand per 31 december  47.620   5.214  

 
Het resultaat wordt jaarlijks gedoteerd dan wel onttrokken uit de bestemmingsreserve. De middelen 
beschikbaar in de bestemmingsreserve worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te 
realiseren. Gezien het behaalde resultaat over 2018 en de verwachte investeringskosten in 2019 is de 
bestemmingsreserve als volgt nu verdeeld: 
Bestemmingsreserve investeringen € 27.000 
Continuïteitsreserve € 20.620. 
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen. 
 
 

 

Kortlopende schulden   

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

6  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 
Loonheffing  21.176   1.214  

 

7  Overige schulden en overlopende passiva 

 
Nog te betalen N. van Rooij inzake algemene kosten  15.197   3.301  
Vakantiebonnen  1.686   11  
Nog te betalen accountantskosten  10.000   -  
Nettolonen  628   18  
  27.511   3.330  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2018   2017  

 € € 

Baten 
Donaties  35.983   62.411  
Declaraties gemeentes   164.476   -  
  200.459   62.411  

 

 

  2018  
Begroting 

2018  2017  

 € € € 

Donaties   35.983   35.500   64.178  
Totaal   200.459   35.500   64.178  

 
 
De begrote donaties is nagenoeg gelijk dan de werkelijkheid.  

 
  2018   2017  

 € € 

Kosten activiteiten 

 
Maaltijden  8.712   9.544  
Vrijwilligersbijdrage  10.500   -  
Weekenden/ vakanties  7.378   2.896  
Dag-uitjes  47   196  
Specialistische hulp  1.333   -  
Diverse  153   91  
  28.123   12.727  

 

 

  2018  
Begroting 

2018  2017  

 € € € 

Maaltijden   8.712   10.000   9.544  
Diverse   153   500   91  
Dag-uitjes   47   1.000   196  
Pleegoudervergoeding     

Vrijwilligersbijdrage   10.500   8.000   2.896  
Weekenden/vakanties   7.378   8.000   

Specialistische hulp   1.333    

Totaal   28.123   27.500   12.727  

 
 
De activiteitkosten zijn iets toegenomen ten opzichte van de begroting. In vergelijking met 2017 zijn 
de kosten toegenomen doordat in 2018, doordat de bijdrage vanuit de gemeentes de stichting in staat 
stelde de vrijwilligers weer een bijdrage te geven. Daarnaast maakt de stichting nu kosten voor 
specialistische hulp.  
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  2018   2017  
 € € 

Personeelskosten 

 
Lonen en salarissen  56.696   14.709  
Sociale lasten en pensioenlasten  14.688   3.779  
Overige personeelskosten  379   -  
  71.763   18.488  

 

 

  2018  
Begroting 

2018  2017  

 € € € 

Lonen en salarissen   56.696   15.000   14.709  
Sociale lasten   8.934   2.300   2.362  
Pensioenlasten   5.754   1.500   1.417  
Totaal   71.384   18.800   18.488  

 
 
De loonkosten wijken af van de begroting dit omdat de werknemer binnen de stichting nu fulltime 
werkzaam is voor de stichting en hierop het salaris is aangepast. Dit kon mede worden gerealiseerd 
door de bijdrage die nu per kind wordt vergoed vanuit de gemeentes.  

 
Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2017:1). 

 
  2018   2017  

 € € 

Overige personeelskosten 

 
Studie- en opleidingskosten  379   -  

 

Overige bedrijfskosten 

 
Huisvestingskosten  14.621   14.709  
Inventariskosten  7.034   2.952  
Verkoopkosten  2.076   1.253  
Autokosten  2.065   1.958  
Kantoorkosten  5.038   1.950  
Algemene kosten  26.633   6.210  
  57.467   29.032  
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  2018  
Begroting 

2018  2017  

 € € € 

Overige personeelskosten   379    

Huisvestingskosten   14.621   17.000   14.709  
Inventariskosten   7.034   2.000   2.952  
Verkoopkosten   2.076   500   1.253  
Autokosten   2.065   2.000   1.958  
Kantoorkosten   5.038   1.750   1.950  
Algemene kosten   26.633   7.000   6.210  
Totaal   57.846   30.250   29.032  

 
 
De begrote algemene kosten zijn hoger dan begroot door hogere algemene kosten dit vanwege het 
moeten laten uitvoeren van diverse verplichte controles voor de verantwoording richting de 
gemeentes. Door de bijdrage van de gemeente kon de stichting in 2018 deel achterstallig onderhoud 
verrichten wat er toe heeft geleidt dat de inventariskosten is toegenomen.    

 
  2018   2017  

 € € 

 

Huisvestingskosten 

 
Betaalde huur  15.000   15.000  
Onroerende zaakbelasting  393   1.170  
Onderhoud gebouwen  938   580  
Gas, water en elektra  272   272  
  16.603   17.022  
Kost en inwoning  -1.982   -2.313  
  14.621   14.709  

 

Inventariskosten 

 
Kleine aanschaf inventaris  7.034   2.952  

 

Verkoopkosten 

 
Reclame- en advertentiekosten  678   254  
Website  616   519  
Representatiekosten  782   480  
  2.076   1.253  

 

Autokosten 

 
Brandstofkosten auto's  1.812   1.726  
Overige autokosten  253   232  
  2.065   1.958  
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  2018   2017  
 € € 

Kantoorkosten 

 
Telefoon- en faxkosten  1.348   1.425  
Porti  80   43  
Kantoorbenodigdheden  3.610   482  
  5.038   1.950  

 

Algemene kosten 

 
Advieskosten  3.963   -  
Assurantiepremie  3.467   1.987  
Accountantskosten en administratiekosten   10.691   516  
Abonnementen en contributies  2.283   590  
Bankkosten  330   190  
Overige algemene kosten  5.899   2.927  
  26.633   6.210  

 

 

Bovenkarspel,  

Stichting Nicole Huiskamer 
 
   
   
   
N. van Rooij  P. Houtzagers 
Voorzitter  Penningmeester 
   
   
   

 

 

 


