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Stichting Jongerennet   

T.a.v. het stichtingsbestuur  
Van Heetenstraat 57  

7415 CP  DEVENTER  

  

Deventer, 05 januari 2021  

   

Geacht Bestuur,   

  

1.  Samenstellingsverklaring  
  

Aan: Stichting Jongerennet   

Wij hebben het, in dit rapport opgenomen, Maatschappelijk Jaarverslag (hierna: het Verslag) 

van Stichting Jongerennet te Deventer over 2021 samengesteld. Dit Verslag omvat een 

weergave van het explotatieresultaat van Stichting Jongerennet ten aanzien van de 

bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende 2021.   

Beperkingen bij het onderzoek  

In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, 

plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten 

in de toekomst onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de 

haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Verslag.   

Verantwoordelijkheden Stichting Jongerennet  

Stichting Jongerennet is verantwoordelijk voor: het opstellen van de beschrijving en bijgaande 

bewering in deze jaarrekening en de jaarrapportage ( zie bijlage ), met inbegrip van de 

volledigheid, het accuraat zijn en methode van presentatie van de beschrijving en bewering; het 

verlenen van diensten die door de beschrijving worden omvat; het vermelden van de interne 

beheersingsdoelstellingen; het opzetten, implementeren en effectief laten werken van interne 

beheersingsmaatregelen om de vermelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.   

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het Jaarverslag inclusief 

het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen.   

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het  

bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het Verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.   
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2  Fiscale positie  
  

De stichting is vrijgesteld van belastingheffing inzake de Vennootschapsbelasting.  

  

  

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.  

Hoogachtend, 

Het bestuur van Stichting Jongerennet          

 

    



 

 

Resultaat: Balans per 31 december 2021   
  31 december 2021  

 

                     €  
      
ACTIVA      
      
Vaste activa Materiële vaste activa 

Vlottende activa  en  
  0.000   

     
      
Overige activa Subtotaal bank- en kastegoeden   14.782  

 

      
    
PASSIVA      
     
     
   

Stichtingsvermogen    14.782  
Langlopende schulden / startkapitaal lening    10.000 

      
Kortlopende schulden    00.000 

  

 

 
 

    

      
    

 

  

Jaarrekening over 2021  
  

     2021 
    €  €  
        
Ontvangen giften door particulieren    5.110    
Ontvangen giften en subsidies door overheden en 

instellingen 

Kinderhulp 

Project Web 

 

    
87.852 

  9.422 

17.296 

  

 

        
Bruto marge       119.680  
        
Salarissen en loonkosten (incl. VW vergoeding en 

reiskosten ) 

Loonheffingen 

Pensioenpremie 

  58.737   

 

19.882 

  8.231 

  



 

 

    
Afschrijvingen materiële vaste activa        0    
 

Overige bedrijfskosten:   
      

        
Huisvestingskosten/exploitatiekosten 

 

  3.881    

Kinderhulpkosten 

Projectkosten  
   5.280 

  2.124 
  

      
Organisatie en beheerkosten     6.763    
        
Totaal bedrijfskosten      104.898  

 

        
Eindresultaat      14.782  
       
       
        
       

Exploitatieresultaat na financiële lasten  

  

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020  
  

Algemeen  

Vergelijkende cijfers  

Stichting Jongerennet groeit. De inkomsten en uitgaven zijn hoger dan in 2020  

Waarderingsgrondslagen  

Vaste activa  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen, 

bepaald op basis van een geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de 

verkrijgingsprijs. Deze activa staan op 00.000 euro.  

Vlottende activa  

Overige vorderingen  

Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, daar waar nodig onder aftrek van een 

noodzakelijk geachte voorziening. Deze post staat op 00.000 euro.  

Overige activa en passiva  

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  



 

 

Resultaatbepaling  

Het exploitatieresultaat wordt bepaald door saldering van de ontvangen subsidies  minus de kosten 

hiervan over het verslagjaar. Een en ander met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.  De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn 

geleverd, c.q. zijn verricht. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn.  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

 Bijlage: Saldo per 31.12.2021 Stichting Jongerennet  

 

Dagafschrift.pdf 31.12..pdf
 

 

 
  

    

Bijlage: Jaarverslag ( Eindjaarrapportage Stichting Jongerennet )   

 

Zie bijlage  

 



 

 

 


