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Betreft: accountantsverslag 2019

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.
Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarrapport 2019 van Stichting Credo Foundation, waarin begrepen de
jaarrekening over het boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting samengesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens.
Voor de samenstellingsverklaring verwijzen wij naar pagina 3 van dit verslag.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Wolting & Versteegh B.V.

w.g. J. Wolting RA

Coll.

Samenwerkende Registeraccountants
en accountants- administratieconsulenten

Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants
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ALGEMEEN

1.1

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 8 mei 2012 verleden voor notaris mr. R.M.J. van Gent te Maastricht is opgericht de
Stichting Credo Ministries. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk
eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Credo Ministries.
1.2

Statutenwijziging

Blijkens notariële akte d.d. 20 december 2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam is
gewijzigd in Stichting Credo Foundation.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van
Stichting Credo Foundation
Koning Clovisstraat 83
6226 AG Maastricht
De jaarrekening van Stichting Credo Foundation te Valkenburg a/d Geul is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de staat van
baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 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 in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Credo Foundation.
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.
Heerlen, 1 juli 2020
Hoogachtend,
Wolting & Versteegh B.V.

w.g. J. Wolting RA

Coll.

Bestuursverslag 2019
een hoopvolle toekomst
voor dak- en thuisloze jongeren

STICHTING CREDO FOUNDATION
Juni 2020

Bestuursverslag 2019
Inleiding
Uit recent onderzoek is gebleken dat er in Nederland naast ca. 12.500 geregistreerde zwerfjongeren,
nog eens 120.000 tot 200.000 niet-geregistreerde zwerfjongeren zijn. Daarmee is de problematiek
duidelijk op de politieke agenda gekomen in vergelijking met enige jaren geleden.
Stichting Credo Foundation wil maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verandering brengen
in deze situatie. Daarom hebben we in 2013 het eerste Credo Huis geopend voor de opvang en
ontwikkeling van deze jongeren, zodat ze op eigen benen kunnen staan en succesvol hun plek in de
samenleving kunnen innemen. In de afgelopen zes jaar hebben we een effectieve, efficiënte en
meetbare aanpak kunnen ontwikkelen met een slagingspercentage van meer dan 80%.
In dit bestuursverslag delen we graag met u het doel en het verhaal achter de cijfers van 2019. Tevens
willen we hierin onze toekomstplannen met u delen.
Iedereen wint als jongeren tot bloei komen!
Namens Stichting Credo Foundation,

Jaap Feddes
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Bestuurder
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De Stichting Credo Foundation
Stichting Credo Foundation is in 2013 opgericht om ondersteuning te kunnen bieden aan de groeiende
groep zwerfjongeren in Maastricht.
Hiervoor is de stichting, mede door een startsubsidie van de Provincie Limburg, in 2013 in Maastricht
gestart met het concept Credohuizen. Het Credohuis biedt vanuit een kleinschalige aanpak een veilig
(t)huis voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Samen met een team van gepassioneerde professionals,
vrijwilligers en betrokken partners helpt het Credohuis jongeren bij het (her)ontdekken van hun
identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een persoonlijk groeiplan en een
buddysysteem mogen (t)huisloze jongeren tijdens hun verblijf in het Credohuis volledig tot hun doel
komen en volwaardig re-integreren in de maatschappij.
Doel is dat ze zelf weer een zelfstandig en waardevol bestaan in onze maatschappij opbouwen en een
bijdrage leveren aan onze samenleving.

Succesfactoren
Het Credohuis werkt vanuit een kleinschalige gezinsaanpak. De nadruk ligt in het werken vanuit relatie.
Liefde, tijd en aandacht zijn de absolute succesfactoren van het project.
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Vanuit deze relatie doorlopen de jongeren een faseplan, waarbij ze binnen een heldere structuur
stappen doorlopen op het gebied van het (her-)ontdekken van hun identiteit, talenten en
zelfstandigheid. Gedurende hun verblijf krijgen ze een vaste buddy die hen door alle stappen heen
begeleidt. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen stappen en voortgang. We hebben
vanuit de stichting hun geluk voor ogen, maar ze zijn er zelf verantwoordelijk voor. Gedurende het
groeiplan krijgen ze steeds meer vrijheidsgraden toevertrouwd. Specifieke hulp zoals psycholoog,
schuldhulpverlening, verslavingszorg, job coach of woonruimte worden via het aangesloten netwerk
aangeboden en ingevuld. Daarnaast voorziet het netwerk ook in praktische ondersteuning, variërend
van kapper, bakker, talentscans tot tandarts. Iedereen vanuit zijn eigen specifieke kracht, dienst of
product.
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De medewerkers werken vanuit het christelijke principe van de naastenliefde. Vanuit die motivatie
willen zij er voor deze jongeren zijn en hen een veilig thuis bieden en een nieuwe kans op een goede
toekomst. Het Credohuis staat voor iedereen open ongeacht geloof, herkomst, of geaardheid.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Credo Foundation bestond in 2019 uit vijf bestuursleden. Allen werken ze vanuit hun
eigen specifieke kennis, kunde, ervaring en toegevoegde waarde.
Astrid Feddes – de Groot, Voorzitter, Geestelijke zorg
Monique Casters – Jacobs, Operationele zaken Credo Huis en Kernteam
Jaap Feddes, Organisatie, Contracten, Kwaliteitszorg en Financiën
Leo Crombach, Netwerkverbindingen en ICT
Eric Casters, Marketing Communicatie, Relatiemanagement en Fondswerving

Missie
De missie van onze stichting is in onderstaand Credo Statement omschreven.
Wij geloven…
•
•
•
•

…dat iedere jongere kostbaar, waardevol en uniek is
…dat iedere jongere gaven en talenten heeft gekregen die precies bij hem/haar passen
…dat er voor iedere jongere een hoopvolle toekomst is
…dat wij hun geluk voor ogen hebben, maar zij er zelf voor
verantwoordelijk zijn

Wij willen…
•
•
•
•

…jongeren helpen te groeien in hun identiteit
…jongeren helpen hun gaven en talenten te
ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten
…jongeren helpen op eigen benen te staan en
hun plekje in de maatschappij in te nemen
…jongeren hiervoor onze liefde, tijd en aandacht
geven

•
•
•
•
•

…gastvrij
…kwetsbaar
…dienend
…duidelijk
…liefdevol

Bijgaande missie is vertaald naar de Credo Driehoek. Op basis hiervan is het Credo Fasensysteem
ontwikkeld.
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Wij zijn…
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Visie
We zien als gevolg van individualisering, de 24-uurs economie, de toename van gebroken gezinnen en
het systeemdenken in de zorg steeds meer (t)huisloze jongeren tussen wal en schip geraken. De kraan
staat letterlijk open….
De kleinschalige aanpak vanuit het Credo Fasensysteem is een noodzakelijke aanvulling en passend
antwoord gebleken naast het veelal grootschalige, versnipperde en systeem- en efficiency gedreven
zorgveld om de jongeren heen. Tijd en mensen maken het verschil in de nog jonge levens van de
(t)huisloze jongeren. En dat kan alleen worden gefaciliteerd in kleinschalige resultaatverantwoordelijke
huizen die worden gerund door passievolle zorgondernemers met een minimale overhead.

Onze kracht
De kracht van de Credo aanpak komt onder andere tot uiting in de onderstaande punten:
-
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Huis van (naasten-)liefde – onvoorwaardelijke liefde dwingt niet en overwint alles
Gezinssetting - kleinschalig, relationeel, vanuit vertrouwen, ‘opvoeden’ i.p.v. opvangen.
Potentieel gericht – geloof in hoopvolle toekomst, het “goud” (talenten tevoorschijn halen)
Open structuur - samenwerken en –leven met de omgeving: overheid, ketenpartners, vrijwilligers,
buurt, ondernemers etc
Kleinschalige aanpak: we kiezen bewust voor maximaal zes jongeren in een gezinssetting
Hoog slagingspercentage van meer dan 80%
Hoog sociaal maatschappelijk rendement – relatief lage investering ter voorkoming van ca.
€ 90.000 jaarlijkse maatschappelijke kosten per jongere.
Positief imago in de buurt – initiatieven met en voor de buurt

Doelgroep
Doelgroep van onze stichting en dit project zijn de (t)huisloze jongeren in Nederland en België. Deze
jongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen tussen de 18 en 24 jaar met meervoudige problemen.

'En dan probeer je er
weer uit te komen en dan
zie je hoe dom je bezig
bent. Ik had geen IDkaart, geen woonadres,
geen bankrekening,
helemaal niks. Maar wel
tienduizend euro schuld,
waar-onder vijfduizend
euro verkeersboetes bij
het CJIB.'

'Mijn vader is niet echt in
beeld. Tot mijn twaalfde had
ik nog wel contact met hem,
maar nu niet meer. Het
boeide hem niet echt, geloof
ik. Hij heeft vier kinderen
maar heeft met niemand van
de kinderen contact.'

Uittreksel van: Roelof
Rump (in co-productie
met Marco Betman).
'Buitenspel en van de
Radar Verdwenen'.
iBooks.

'‘Waar ik slaap vannacht,
dat weet ik nog niet. Ik
weet niet eens of ik wel
slaap vannacht.'

Uittreksel van: Roelof
Rump (in co-productie met
Marco Betman). 'Buitenspel
en van de Radar
Verdwenen'. iBooks.
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Het merendeel van deze jongeren heeft de basis van liefde en zorg vanuit ouders of een ouder niet of
nauwelijks gekend. Leven wordt voor hen overleven. Op een manier die ze zelf moeten ontdekken,
zonder horizon, maar gewoon van dag tot dag. Zonder iemand die hun geluk voor ogen heeft en hen
helpt, stap voor stap, weer hun eigen toekomst positief te zien op basis van hun talenten en hen helpt
weer vol-waardig deel uit te maken van onze maatschappij.
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Terugblik 2019
We mogen met dankbaarheid terugkijken op 2019, vol met nieuwe ontwikkelingen op diverse fronten.
En natuurlijk een jaar waarin we opnieuw vele jongeren hebben mogen helpen in de ontwikkelingen van
hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid.

Credohuis Maastricht
In 2019 hebben we 14 jongeren in het Credohuis Maastricht mogen begeleiden. Daarnaast heeft het
team nog een aantal jongeren ambulant ondersteund in een vervolgfase naar zelfstandigheid.
Als erkend leerbedrijf mochten we opnieuw met een aantal stagiaires Social Work werken. Over en weer
altijd weer zeer leerzaam.
In 2019 hebben we een aantal nieuwe initiatieven met en voor de buurt verder doorontwikkeld. Zo is
het Credohuis een 24/7 pakketpost punt voor de buurt. Daarnaast worden vanuit het Credo Huis, in
samenwerking met Trajekt en Juupu, voedselpakketten beschikbaar gesteld voor mensen in nood in de
wijk. Juupu verzamelt deze pakketten bij middelbare scholen in Maastricht, zodat ook die heel praktisch
een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Inmiddels worden 12 gezinnen vanuit het Credo Huis
voorzien van voedselpakketten. En door de voedselpakketten zien we dat zij door de natuurlijke
contacten binnen de Credo familie uit hun sociale isolement komen. Komend jaar willen we de vruchten
van dit werk verder tot bloei laten komen in een aparte plek in de buurt, waar we naast de ontmoeting
voor de buurt ook jongeren willen ontmoeten via onze (oud-)bewoners. Zo willen we een “vindplek”
creëren voor jongeren die zich niet bij een gemeente melden, maar wel in een dak- en thuisloze situatie
bevinden of dreigen te gaan bevinden. Het biedt ruimte aan deze bewezen aanpak en borgt de rust,
reinheid en regelmaat in het Credohuis.
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Lokale serviceclubs van de Lions, de Rotary, JCI Zuid Limburg hebben ook in 2019 opnieuw bijgedragen
aan het Credo Huis
Maastricht.
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Het Credohuis vormt voor
de jongeren een warm en
liefdevol (t)huis. Dit komt
mede door de geweldige
inzet van vrijwilligers. In juli
hebben we voor hen een
vrijwilligers dag
georganiseerd. Prachtig
weer, barbecueën aan het
water en samenzijn zorgden
voor de prachtige familytime van bewoners,
medewerkers, vrijwilligers
en aanhang!

Certificering Credo Huis aanpak
In 2019 zijn we verder gegaan met het ISO 9000 project
om de Credohuis aanpak goed vast te leggen en te
borgen en zo ook gemakkelijk beschikbaar te stellen voor
de vermenigvuldiging van de aanpak naar nieuwe
Credohuizen. We hebben gekozen voor een bottom-up
projectaanpak waarbij alle medewerkers worden
ingeschakeld om de diverse processen in kaart te
brengen en vast te leggen in een overall
kwaliteitssysteem. Het team heeft dit proces succesvol
voltooid en in juli de certificering ontvangen.

Nieuwe Credo Huizen
Op 27 april 2019 vond in Pelt (B) de officiële opening plaats
van het Credohuis Pelt. Een historische gebeurtenis. Het
eerst Credohuis na Maastricht is een feit. Dit Credohuis
opereert vanuit een lokale autonome stichting en werkt
conform de Credo aanpak. Samen met hen vormen we de
Credo familie en helpen we elkaar bij onze gezamenlijke
missie: jongeren en de buurt tot bloei brengen.
In juni 2019 heeft Peter Peeters de uitdaging aangenomen
om een Credohuis Parkstad te stichten. Met de gemeenten
Heerlen en Kerkrade is afgesproken dat deze bij voorkeur in
Kerkrade zal worden gevestigd. Het Credohuis Kerkrade
willen we samen met de overheid, ondernemers en burgers
organiseren en financieren. Een vorm van participatie die
gestoeld is op duurzame wederkerigheid.

In het voorjaar van 2019 hebben we definitief besloten om te kiezen voor een coöperatieve opzet. Een
coöperatie is meer gericht op relaties, samenwerken en wederkerigheid vanuit solidariteit, principes die
helemaal passen bij het Credo DNA. Deze coöperatie faciliteert het innovatief zorgmodel dat we primair
in Kerkrade willen realiseren. Het is ons doel om samen met overheid, bedrijven, ondernemers,
instellingen etc onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om een dergelijk
‘samenvoorziende’ opzet mogelijk te maken en samen in de bres te staan.Hiervoor hebben we in 2019
de campagne “wij zijn Credo” gestart. Participerende overheden en ondernemingen ontvingen hierbij
een puzzelstukje met de tekst “wij zijn Credo” als symbool dat iedereen een puzzelstukje vormt in het
oplossen van de totale puzzel. Vele kleine structurele bijdragen maken iets groots als een Credohuis
mogelijk. De Credo Coöperatie is 20 december 2019 opgericht. Tevens hebben we op dezelfde dag onze
stichtingsnaam gewijzigd van Credo Ministries in Credo Foundation.
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Credo Coöperatie
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Projecten
In 2019 hebben we een aantal extra projecten gerealiseerd en/of opgestart:
•
•
•

Implementatie CAO Sociaal Werk
Communicatieplatform
Projectleiderschap namens gemeente Maastricht in het landelijk Actieprogramma Dak- en
thuisloze jongeren van staatsecretaris Paul Blokhuis

Het communicatieplatform heeft zowel de aandacht voor de problematiek als de bekendheid van Credo
vergroot. Zo werden we uitgenodigd bij L1 radio, bij enkele fracties en kamerleden in de Tweede Kamer,
bij een uitzending van Jeroen Pauw en maakte L1 televisie een indrukwekkende reportage over een oud
bewoonster van het Credohuis. Via deze link kunt u de reportage bekijken:
https://credohuis.com/nieuwsuitzending-l1-reportage-lisanne/

Vooruitblik 2020
De problematiek van zwerfjongeren krijgt beduidend meer aandacht in Nederland en België.

Speerpunten
Onze speerpunten voor 2020 zijn:
•
•
•
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•
•
•
•
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Kwalificatie jeugdwerk (SKJ registratie)
Onderzoek zwerfjongeren en Credohuis aanpak i.s.m. Universiteit Maastricht en Zuyd
Hogeschool
Verkrijgen van netwerk en fondsen voor nieuwe Credohuizen en onze coöperatieve aanpak
(project ‘High Five’ in Limburg)
Realiseren van Credohuis Kerkrade
Realiseren van Shared Services binnen de Credo Coöperatie
Realiseren van structurele geldstromen door ondernemersparticipatie
Verkrijgen van fondsen voor ‘Credo Ontmoet’ (fase 0) in Maastricht en projectopstart

Adresgegevens
Adresgegevens
Stichting Credo Foundation
Prinses Margrietlaan 1
6301 LV Valkenburg aan de Geul
Telefoon: 0438 - 501427
E-mail: info@credohuis.com

Contactpersoon
De heer E. Casters
Bestuurder Stichting Credo Foundation
E-mail: eric.casters@credohuis.com
Telefoon: +31-(0)6-29 00 55 15

Overige gegevens
Website: www.credohuis.com
Facebook: www.facebook.com/credohuis
KvK nummer: 55268927
RSIN: 851632609
IBAN: NL96RABO0144699338
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Stichting Credo Foundation is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

7.821

4.280

60.461

62.886

34.393

31.952

102.675

99.118

-2.965

11.485

Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Overige vorderingen
Liquide middelen

(3)

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Continuïteitsreserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

(5)

15.473

6.240

18.675
71.492

13.661
67.732
105.640

87.633

102.675

99.118
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

58.678
258.414

6.703
247.254

317.092

253.957

28.933
9.721

27.836
11.828

38.654

39.664

(10)

363

357

(11)

262.018
1.810
4.401
24.296

195.496
621
3.669
15.065

292.525

214.851

-14.450

-915

-14.450

-915

Baten

Baten van particulieren
Subsidiebaten

(6)
(7)

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvestingslasten
Exploitatielasten

(8)
(9)

Wervingskosten
Lasten beleggingen
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Administratielasten
Algemene lasten

Saldo van baten en lasten

(12)
(13)
(14)

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
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KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019
€

2018
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

-14.450

-915

1.810

621

2.425
18.007

-49.866
70.610

Kasstroom uit operaties

7.792

20.450

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.792

20.450

-

-

-5.351

-3.985

-

-

-

-2.263

-

-

2.441

14.202

Kasstroom uit operationele activiteiten
Operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingsfonds
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten

Samenstelling geldmiddelen
2018

2019
€
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december

€

€

€

31.952

17.750

2.441

14.202

34.393

31.952
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4

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld en ingericht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden
ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

5.388
-1.108
4.280

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

5.351
-1.810
3.541

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

10.739
-2.918

Boekwaarde per 31 december 2019

7.821

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris

20
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten ontwikkeling Credohuizen en Credo Coöperatie
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde verzekeringen
Nog te ontvangen verblijfsvergoeding
Voorziening nog te ontvangen verblijfsvergoeding
Nog te ontvangen giften
Te ontvangen ziekengeld
Nog te ontvangen subsidie

19.095
589
51
3.616
-3.616
17.598
479
22.649

42.124
2.266
51
1.470
16.975

60.461

62.886

32.390
1.916
87

25.144
6.791
17

34.393

31.952

3. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
Rabobank
Kas

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

4. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

-2.965

11.485

2019

2018

€

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

11.485
-14.450

12.400
-915

Stand per 31 december

-2.965

11.485

5. Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

18.675

13.661

7.674
4.270
36.855
30
1.020
10.427
11.216

10.595
13.037
34.058
30
300
1.404
8.308

71.492

67.732

Overige schulden
Accountantskosten
Reservering vakantiegeldverplichting
Verschuldigde subsidie-afrekeningen
Rente- en bankkosten
Te betalen vrijwilligers vergoedingen
Nog te betalen lonen
Diverse
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
De stichting heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen voor een bedrag van € 26.883
per jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

6. Baten van particulieren
Donaties en giften

58.678

6.703

258.414

247.254

22.450
5.899
21
563

24.133
3.628
75
-

28.933

27.836

502
13.636
2.909
-7.326

165
14.173
1.142
-3.652

9.721

11.828

363

357

7. Subsidiebaten
Nederlandse overheidssubsidie
Besteed aan de doelstellingen
8. Huisvestingslasten
Huur onroerend goed
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Onderhoud

9. Exploitatielasten
Kleine aanschaffingen
Verteerkosten
Overige exploitatiekosten
Ontvangen bijdragen

Wervingskosten
10. Lasten beleggingen
Bankkosten/-lasten
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

209.671
39.559
12.788

163.342
24.853
7.301

262.018

195.496

Bruto lonen
Vrijwilligers vergoedingen
Vacatiegelden
Mutatie vakantiegeldverplichting
Werk derden

194.615
9.585
-8.767
27.022

142.660
14.746
3.712
3.467
14.324

Ontvangen ziekengelduitkeringen

222.455
-12.784

178.909
-15.567

209.671

163.342

25.365
14.194

20.904
3.949

39.559

24.853

3.236
1.452
8.100

3.338
62
3.901

12.788

7.301

11. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelslasten

Lonen en salarissen

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
Premie ziekteverzuimverzekering

Overige personeelslasten
Reiskosten
Opleidingskosten
Diversen

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 7)
12. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

1.810

621

1.810

621

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

13. Administratielasten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten
Portikosten
Contributies en abonnementen

248
1.455
2.698

521
1.265
4
1.879

4.401

3.669

9.826
363
1.250
607
6.427
925
750
3.616
409
123

14.177
607
196
85

24.296

15.065

14. Algemene lasten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Verzekeringen
Advertentiekosten
Giften
Sponsoring
Mutatie voorziening nog te ontvangen verblijfsvergoeding
Boete Belastingdienst
Overige algemene lasten

Ondertekening bestuur voor akkoord

Valkenburg a/d Geul, 1 juli 2020

w.g. A.W. Feddes - de Groot

w.g. M.M.G.J. Casters - Jacobs

w.g. J.J. Feddes

w.g. E.F.M. Casters

