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1. Achtergrond Serve
the City Utrecht

3

1.1 Visie en missie

Met Serve the City Utrecht (STCU) werken we naar een Utrechtse samenleving waarin jongeren actief betrokken zijn
bij kwetsbare stadsgenoten. Het doel is om hulp en aandacht te bieden aan Utrechters die weinig of geen netwerk
hebben. We verbinden jongeren aan Utrechters met weinig netwerk en bieden begeleiding bij het contact dat ze
aangaan en de hulp die jongeren bieden. Op deze manier leren Utrechtse jongeren hoe het is om iets voor een ander
te betekenen. Onze missie luidt als volgt:

“Wij streven ernaar het in Utrecht normaal is dat jongeren actief betrokken zijn bij hun stadsgenoten.
Wij geloven dat jongeren heel veel te bieden hebben en daarom faciliteren we laagdrempelig
vrijwilligerswerk.”
De jonge vrijwilligers van STCU bieden hulp op een laagdrempelige manier: eens per twee weken een kopje koﬃe
drinken met een eenzame oudere, helpen verven in het nieuwe huis van een cliënt die zelfstandig gaat wonen, een
taalmaatje voor een Syrische vluchteling, boodschappen doen voor iemand die dat zelf niet meer kan, en nog veel
meer.
De huidige rapportage zal een beeld geven van de gang van zaken (zowel inhoudelijk als ﬁnancieel) van het vijfde
projectjaar (2020) van Serve the City Utrecht.

1.2 Algemene gegevens

Stichting Serve the City Utrecht
Bezoekadres: De Lessepsstraat 78, 3553 RL, Utrecht
Postadres: De Lessepsstraat 78, 3553 RL, Utrecht
Website: www.stcutrecht.nl
E-mail: info@stcutrecht.nl
Telefoon: 06-83319255
Facebook: www.facebook.com/stc030
Instagram: servethecityutrecht
Twitter: www.twitter.com/stcutrecht
KvK: 51183765
Rekeningnummer: NL75 INGB 0005 9220 72
Coördinatoren
Hanna Vonk (Algemeen coördinator)
Gerliene Griﬃoen (Projectleider Maatschappelijke Diensttijd)
Raneem Salama (Projectleider ‘Samen in Utrecht’)
Bestuursleden
Guido van Beusekom, voorzitter
Eelco Roskam, secretaris
Joy Ter Welle, penningmeester
Arjan Douma, bestuurslid Fondswerving
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2. Resultaten 2020
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In dit hoofdstuk worden de verschillende succes- en knelpunten van de uitvoering
van Serve the City weergegeven van 2020.

2.1 Successen in de uitvoering

Jongeren voor Ouderen #Coronahulp
Op 27 februari 2020 werd de eerste patiënt in Nederland gevonden die het Coronavirus bleek te hebben. Het is duidelijk dat deze Coronacrisis op heel veel vlakken
schade veroorzaakt. Maar juist voor de groep ouderen en kwetsbaren komt deze
crisis extra hard aan; niet alleen kunnen ze extra angst ervaren voor het virus
omdat ze tot een risicogroep behoren; ze worden daarnaast ook nog extra getroffen vanwege de strikte maatregelen wat betreft terugdringen van bezoeken. Als
Serve the City Utrecht (STCU) besloten we op 15 maart om in actie te komen door
jongeren te verbinden aan ouderen onder de noemer van het project: ‘Jongeren
voor Ouderen #Coronahulp’. We sluiten ons ook van harte aan bij de woorden van
Koning Willem-Alexander: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.” Vanaf 15 maart 2020 hebben zich in krap twee weken tijd 180
jongeren aangemeld om zich in te zetten voor een stadsgenoot. Nog een paar weken later stond de teller op 250 jongeren. Dat zich zoveel jongeren hebben ingezet,
had mede te maken met dat alle andere activiteiten voor jongeren uit hun agenda
vielen. Daarnaast was de eenzaamheid onder de groep jongeren zelf ook aanwezig
en konden ze nieuwe mensen ontmoeten door zich in te zetten voor een ander. Een
mooie win-win situatie tijdens de crisis.
Ondanks de strikte maatregelen hebben we als Serve the City veel matches gemaakt, door jongeren te koppelen aan ouderen als boodschappen- of belmaatje,
het sturen van kaartjes. Tevens hebben we een aantal ludieke acties georganiseerd,
zoals het bellenblazen voor een verzorgingshuis, pannenkoeken bakken voor ouderen en zorgverleners en stoepkrijten voor een verzorgingshuis. De resultaten van
dit project worden weergegeven in paragraaf 2.3.
Vrijwilligersborrels en alternatieve Meet&Eat
Door het jaar heen vinden we het erg belangrijk om goed contact te onderhouden
met onze vrijwilligers. In februari was het Coronavirus nog niet in Nederland vastgesteld als pandemie en hebben we een vrijwilligersborrel georganiseerd.
Jaarlijks organiseren we ook een ontmoetingsfeest voor alle vrijwilligers, hulpvragers en partners, de Meet&Eat. Deze stond gepland op 3 juni, maar kon vanwege
het coronavirus helaas geen doorgang vinden. Na een eﬀectieve brainstorm in de
zomer, is besloten om een de Meet&Eat toch door te laten gaan, maar dan op een
alternatieve wijze; namelijk online. Alle deelnemers aan het feest (vrijwilligers,
hulpvragers en samenwerkingspartners) kregen voorafgaand aan het evenement
een feestpakket thuisbezorgd. Vrijwilligers werd gevraagd om het feest zoveel
mogelijk met hun maatjes samen te beleven. De avond zelf (26 november) was een
groot succes met een goede opkomst van zo’n 80 deelnemers! Deelnemers leerden
elkaar beter kennen via breakout Rooms in Zoom, er is genoten van een Pubquiz,
iedereen ontving bemoedigende woorden van Wethouder Van Ooijen en daarnaast
hebben we tijdens de pauze genoten van live-muziek.
Hoewel een fysieke variant toch altijd de voorkeur geniet, waren de deelnemers en
het team van Serve the City ook zeer tevreden over deze digitale variant.
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Samenwerking scholen
De samenwerking met verschillende scholen liep in het begin van het jaar goed. We hebben goede contacten met
zowel de Hogeschool Utrecht, als met verschillende mbo’s (zie ook paragraaf 2.4). Voor het project Samen in Utrecht
hebben we ook contact met Ithaka Internationale Schakelklassen. In 2020 hebben we stagiaires van verschillende
niveaus begeleid, zowel eerste als tweedejaars mbo en hbo social work studenten.
Zodra de pandemie zijn intrede deed, waren scholen in het begin druk bezig met het organiseren van onderwijs op
afstand. Een maand voor de zomervakantie hebben we de contacten weer aangehaald, om ervoor te zorgen dat we
ook in het nieuwe schooljaar weer voldoende nieuwe vrijwilligers werven vanuit de scholen. Dat heeft zich in het
najaar uitbetaald door heel veel nieuwe aanmeldingen van studenten die zich hebben aangemeld als vrijwilliger.
Samenstelling van het team
Het jaar 2019 was op het gebied van personeel een vrij turbulent jaar (in verband met wisselingen en uitval door
ziekte en zwangerschapsverlof). Het jaar 2020 is in dat opzicht voor Serve the City een stuk stabieler: in februari 2020
is onze nieuwe collega Raneem Salama gestart. Zij houdt zich met name bezig met het project Samen in Utrecht en
met het koppelen van jongeren aan kwetsbare Utrechters. Het team, bestaande uit drie medewerkers, is op dit moment goed op elkaar ingespeeld. Per september 2020 is een derdejaars stagiaire Social Work gestart, die zich veelal
bezighoudt met de uitvoering.
Lokale partners
In 2019 was een nieuw bestuurslid Fondswerving gestart. Deze is helaas vanwege persoonlijke redenen begin 2020
gestopt. Tijdens de coronacrisis hebben we een nieuw bestuurslid Fondswerving weten aan te trekken, Arjan Douma.
Dit bestuurslid heeft een groot netwerk in Utrecht en zal zich met name bezighouden met het betrekken van bedrijven bij het werk van Serve the City Utrecht.
Om voldoende steun te verwerven voor ons werk en onze bekendheid te vergroten bij de gemeenteraad hebben
we op donderdagavond 6 februari 2020 raadsleden gesproken over het werk van Serve the City Utrecht. We hadden
een kraampje gereserveerd en konden op deze manier laagdrempelig in gesprek met raadsleden die geïnteresseerd
waren in het werk dat we doen in de stad. Verschillende raadsleden waren enthousiast over dat we ons werk op deze
manier presenteerden.
Eind 2020 zijn we een samenwerking gestart met platform De Nieuwe Gevers. Zij koppelen professionals uit de communicatie- en marketingwereld aan goede doelen. Via De Nieuwe Gevers hopen we als Serve the City Utrecht extra
input te krijgen voor het opzetten van een campagne richting Utrechtse bedrijven.
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2.2 Knelpunten in de uitvoering

De coronapandemie
Het project ‘Jongeren voor Ouderen #Coronahulp’ is natuurlijk ook hierboven genoemd bij de succesfactoren, maar
de coronapandemie heeft uiteraard ook gezorgd voor knelpunten in de uitvoering. Allereerst moesten we snel inspelen op de nieuwe situatie en alle jongeren berichten over ons coronaprotocol; in de begintijd (vanaf 15 maart tot aan
eind mei) betekende dit dat ze niet face-to-face op bezoek konden komen. We hebben de jongeren wel gestimuleerd
om het contact met hun maatjes op andere manieren voort te zetten (telefonisch, beeldbellen, kaartjes sturen). De
meeste jongeren hebben dit ook heel sportief opgepakt. Vanaf 1 juni lanceerden we een nieuw protocol, waarbij er
weer meer mogelijkheden waren voor vrijwilligers om hun maatjes te bezoeken.
In de praktijk betekent dit dat de jongeren ongeveer 2,5 maand hun maatjes niet fysiek hebben kunnen opzoeken.
Voor sommige van onze hulpvragers was deze periode extreem lastig. Zo vertelde een oudere mevrouw uit Kanaleneiland: ‘Ik word nog liever ziek van corona, dan dat ik zo lang in mijn eentje thuis zit.’ Dit geeft aan wat eenzaamheid
met mensen doet, en wat ze er dus voor over zouden hebben om de eenzaamheid te doorbreken.
Voor de jongeren zelf was dit eveneens een lastige periode; het ontbreken van sociale contacten en wegvallen van
allerlei activiteiten heeft zijn weerslag op de mentale gezondheid van jongeren. Tevens werden jongeren die een matje hebben via STCU af en toe voor een dilemma geplaatst, wanneer hun maatje erop aandrong om het contact voort
te zetten, terwijl de RIVM richtlijnen dat nog niet toe stonden. Als STCU konden we de jongeren daarin begeleiden,
door hierover te sparren via de telefoon of via beeldbellen.
Professionalisering
Als STCU bestaan we in februari 2021 vijf jaar. Dit betekent onder andere dat we in de afgelopen jaren zijn gegroeid,
maar ook zijn gaan professionaliseren. Dit proces is in 2019 helaas niet zo voorspoedig verlopen (vanwege de eerde
genoemde personeelswisselingen). In 2020 wilden we hierin een grote slag maken, maar kwam de corona crisis er
tussendoor. Uiteindelijk liepen we hierdoor vertraging op, maar zijn we in het najaar alsnog gestart met bijvoorbeeld
het opstellen van een stagehandleiding, waarin het primaire proces stap voor stap is uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat
alle medewerkers op eenzelfde manier werken.

2.3 Aantal koppelingen

De resultaten van zowel het reguliere werk van STCU, als de #coronahulp worden in onderstaande paragraaf weergegeven. De cijfers worden per project weergegeven in tabel 1.
De totaalcijfers van STCU én de #Coronahulp zijn als volgt: in 2020 hebben zich in totaal 519 jongeren vrijwillig ingezet voor een kwetsbare Utrechter. Er hebben 236 koppelingen plaatsgevonden tussen jonge vrijwilligers en Utrechtse
hulpvragers. Deze 236 koppelingen hebben geresulteerd in 2.175 hulpactiviteiten (dat wil zeggen: het aantal keer dat
er hulp geboden is). Deze hulpactiviteiten hebben in totaal 5.872 uur geduurd. Dit houdt in dat er gedurende 5.872
uren door jonge vrijwilligers hulp en netwerk is geboden aan kwetsbare Utrechters van verschillende doelgroepen.
Op deze manier zijn er door het werk van Serve the City in 2020 ruim 500 (519) kwetsbare Utrechters bereikt.
De doelstelling voor 2020 om in totaal 200 koppelingen te realiseren, is ruimschoots behaald. De coronacrisis heeft
voor een enorme boost aan extra koppelingen gezorgd.
Bijna de helft van de projecten van STCU (zonder de coronahulp)
bestaat uit structurele projecten (47,7%), waarbij er vijf keer of vaker
contact is met de hulpontvanger.

Duur van de activiteit

Aantal koppelingen

Eenmalig

61

2 tot 4 keer contact

29

5 of vaker keer contact

82

Totaal aantal koppelingen

172
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Jaarcijfers 2020
5.282

Aantal koppelingen

172

Aantal STCU

Aantal STCU

236

64

590

#Coronahulp

#Coronahulp

Totaal
Totaal aantal uur

Totaal

Hulp activiteiten

1.708

Aantal STCU

5.872

467

#Coronahulp

2.175
Totaal

Hulp ontvangers

Actieve vrijwilligers

247

332

Aantal STCU

208

#Coronahulp

Aantal STCU

455
Totaal

187

#Coronahulp

519
Totaal
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2.4 Inzet mbo-studenten

Mbo-studenten vormen een grote en belangrijke groep jongeren in de stad Utrecht. Waar de hbo- en universitaire
studenten de vrijwilligersorganisaties vaak gemakkelijk weten te vinden, lijken de mbo-studenten nog ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Dit terwijl deze groep veel te bieden heeft en daarnaast vaak erg verbonden is
aan de stad. Serve the City is daarom samen met Stichting Present in 2018 een pilot gestart om de MBO-studenten
te bereiken en motiveren voor vrijwillige inzet. In 2019 is besloten een driejarig project te starten, na een positieve
evaluatie van de pilot in 2018.
In het afgelopen jaar hebben we als Serve the City aan twaalf studenten een ervaringsplek geboden. De geplande
gastles en actiedag konden helaas geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. De gastles en actiedag zijn verschoven naar het eerste kwartaal van 2021, met mogelijk een digitale vorm.

2.5 Nieuwkomers

In 2017 is het project ‘Samen in Utrecht’ gestart, waarbij nieuwkomers zich als vrijwilliger inzetten voor kwetsbare
Utrechters. De groep nieuwkomers is qua nationaliteit zeer divers en vraagt om extra ondersteuning en begeleiding
vanuit het coördinatieteam van Serve the City. Door als vrijwilliger actief te worden, leren nieuwkomers de Nederlandse cultuur en taal beter kennen en komen zij in contact met Utrechters, wat meehelpt in hun integratie. In het
afgelopen jaar zijn er 33 koppelingen gemaakt tussen vluchtelingen en kwetsbare Utrechters. De meerderheid van
de vluchtelingen zet zich structureel in als vrijwilliger (bijvoorbeeld door wekelijks boodschappen te halen voor een
oudere).
In het afgelopen jaar zijn de contacten eveneens versterkt met verschillende Utrechtse partijen (zoals de Vrijwilligers
Centrale Utrecht, Welkom in Utrecht, Ithaka ISK, het asielzoekerscentrum, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en
Stichting Present) die zich bezighouden met nieuwkomers.

2.6 Maatschappelijke diensttijd

Serve the City heeft de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd afgerond in februari 2020. Tevens is STCU in maart 2020
gestart met het vervolg op deze proeftuin. STCU richt zich in dit vervolg van de proeftuin op het al bestaande project
YourCube en op MDT Onderwijs. YourCube biedt jongeren tijd en ruimte om zich in te zetten voor een ander en hun
eigen talenten te ontdekken. Het doel is dat jongeren geactiveerd worden die nog niet maatschappelijk actief zijn,
en/of jongeren stimuleren om nog actiever te worden. In een traject van een half jaar zetten jongeren zich 80 uur
maatschappelijk in en ontvangen ze bij afronding een Europass certiﬁcaat.
Via het project MDT Onderwijs kunnen scholen hun leerlingen een traject van maatschappelijke inzet aanbieden aan
hun leerlingen onder schooltijd. Dit project heeft vanwege de coronacrisis enige vertraging opgelopen.
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2.7 Projectenvoorbeelden

Maarten en meneer Truggelaar
“Ik ben Maarten, een 24-jarige student. Sinds het begin van de coronacrisis doe ik boodschappen voor een oudere meneer. Vanwege
ouderdom is het voor hem en zijn vrouw niet verantwoord naar de supermarkt te gaan, en dus breng ik hen twee keer per week boodschappen. Vaak maken we een praatje wanneer ik de boodschappen kom
brengen, soms blijven we tot wel een uurtje praten in de voortuin. Een
prachtige manier om sociaal contact te houden in deze tijden en mooi
dat twee totaal verschillende Utrechtse inwoners elkaar zo ontmoeten.”
Benieuwd naar hoe meneer deze hulp ervaart? Zowel meneer als Maarten zijn door Groot Nieuws Radio geïnterviewd tijdens het programma
Laurens’ Lunchroom op dinsdag 28 april. Als je naar 1 uur 16 minuten
en 50 seconden doorspoelt, dan start het interview!

Vrijwilliger Tobias (20) met zijn verhaal in de Visie (EO)
“Bij mijn studentenvereniging hebben we een WhatsAppgroep, waarin allerlei hulpvragen van Utrechters voorbijkomen. Denk aan asielzoekers die willen beeldbellen met
een taalmaatje. Of een oudere die boodschappen nodig
heeft. Zo reageerde ik met twee vrienden op de hulpvraag
van een man van achterin de 50. Hij zou binnen twee
weken verhuizen, maar door psychische problemen had
hij het overzicht niet. Onderweg naar zijn huis zeiden we
tegen elkaar: wat het ook is, we doen het. We waren de
eersten die sinds lange tijd bij hem over de vloer kwamen.
Overal lag afval. Oorspronkelijk zouden we ‘even’ een middagje opruimen – uiteindelijk kregen we zelfs de sleutel en
hebben we twee weken lang gesjouwd. Elke dag dronken
we samen koﬃe en op Koningsdag ﬁetsten we bij hem
langs om een tompouce te eten. Zijn dankbaarheid werkte
zó motiverend. Laatst stuurde hij nog een appje dat het
goed met hem gaat en dat hij ons nooit zal vergeten. Schitterend, toch?
Ik heb de smaak te pakken gekregen: morgen ga ik iemand helpen behangen. Of ik na de coronacrisis vrijwilligerswerk blijf doen? Ik heb dan natuurlijk weer minder tijd, maar veel klussen passen makkelijk in een dagdeel. Een
ochtendje uitslapen inruilen voor vrijwilligerswerk: dat moet toch kunnen?!”
Tobias Kalkman (20) doet sinds de coronacrisis vrijwilligerswerk voor Serve the City via zijn studentenvereniging Navigators Utrecht.
Tekst: Arianne Ramaker. Beeld: Ruben Timman
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3. Jaarrekening
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3.1 Balans
Activa

Vlottende activa
Financiële rekeningen
Serve the City Utrecht (110)
Nog te ontvangen bedragen (150)
Overige vorderingen
Vooruitgefactureerde kosten
Totaal

46.180
46.180
20.427
684
684
67.291

Passiva

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Resultaat openstaande boekjaren

-7.798
6.462

Kort vreemd vermogen
Crediteuren (130)
Nog te betalen bedragen (151)
Overige schulden
Nog te betalen kosten
Te betalen m.b.t. personeel
Af te dragen personeelsverzekeringen
Te betalen eindejaarsuitkering/vakantiegeld + opslag (161)
Te betalen loonheﬃngen (162)
Te betalen pensioenpremies (163)
Vooruitontvangen bedragen (153)
Overige vorderingen
Nog te factureren omzet
Totaal

6.936
900
3.098
3.098
11.913
7
4.813
6.215
878
38.278
7.502
7.502
67.291
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3.2 Resultaatrekening

Omzet
Omzet (800)
Fondsen (810)
Giften particulieren (811)
Kerken (812)
Partners & bedrijven (814)
Overige opbrengsten
Subsidies overheid (820)
Subsidies overheid algemeen (820)
Maatschappelijke diensttijd (822)
Totaal omzet

39.863
31.500
4.575
1.513
2.275
93
102.442
50.830
51.611
142.397

Kosten
Directe projectkosten
Project - Activiteitenkosten (720)
Project - overige directe kosten (790)
Project - PR en communicatie
Algemene kosten
Accountant- en administratiekosten (481)
Bankkosten (482)
Bijdrage Tijd voor Actie (483)
Kantoorbenodigdheden (484)
PR en communicatie
Telefoon en internet (485)
Verzekeringskosten (486)
Huisvestingskosten
Huur huisvesting
Schoonmaakkosten
Nagekomen baten
Personeel (400)
Personeel algemeen (400)
Brutolonen (401)
Opleidingen en cursussen (404)
Overige personeelkosten (4099)
Pensioenbijdrage (403)
Sociale lasten (402)
Vakantiegeld (406)
Vergoedingen en verstrekkingen - niet belast (4071)
Vrijwilligersvergoedingen (410)
Totale kosten

5.466
2.344
2.052
1.071
15.357
7.792
212
3.000
110
582
503
3.157
4.113
4.000
113
-5.056
114.336
219
85.155
539
591
6.640
15.643
5.251
298
1.719
130.469

Nettoresultaat

6.462
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3.3 Toelichting

Waarderingsgrondslagen
De posten in de jaarrekening zijn gewaardeerd op nominale waarde (verkrijgingsprijs of kostprijs). De kosten en opbrengsten zijn geboekt in het jaar waarop zij betrekking hebben. Dit leidt soms tot een balanspost (nog te betalen of
nog te ontvangen bedragen) als de betaling of ontvangst in een ander jaar plaatsvindt dan het jaar waarop de kosten
en opbrengsten betrekking hebben. Deze jaarrekening is gebaseerd op de stukken die door het bestuur zijn aangeleverd. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bestuur. Uit voorzichtigheid worden kosten geboekt als ze voorzienbaar zijn. De opbrengsten worden pas geboekt als ze gerealiseerd zijn.
Activa
De stand van de rekening-courant en de spaarrekening bij de ING zijn gelijk aan de stand op het bankafschrift per 31
december 2020. De post nog te ontvangen bedragen betreft subsidie over 2020 die later uitgekeerd wordt, veelal na
verantwoording. Vooruitgefactureerde kosten betreft facturen die in 2020 al ontvangen en betaald zijn, maar (deels)
over een periode in de toekomst gaan (twee abonnementen).
Passiva
De grootste post bij de passiva is de vooruitontvangen bedragen: we hebben eind 2020 al verschillende bedragen
ontvangen van fondsen en subsidieverstrekkers voor projecten in 2021. Ook hebben we begin 2020 een voorschot
ontvangen voor een meerjarig project, dat tot 2022 loopt.
De kortlopende schulden met betrekking tot personeel betreﬀen de Loonheﬃngen van december 2020 die in januari
2021 zijn betaald. Daarnaast ook de reservering Vakantiegeld (over de periode juni-december 2020) en de nog te
betalen bedragen
De post nog te betalen kosten betreft facturen die in 2021 zijn ontvangen, waarvan de kosten betrekking hebben op
2020 (waaronder verzekeringskosten, de kosten voor dit jaarrapport, pensioenen en diverse declaraties). De post
crediteuren betreft ook kosten die betrekking hebben op 2020, maar de factuur hiervoor is in 2020 ontvangen, en
in 2021 betaald. Alle facturen die betrekking hebben op 2020 zijn reeds voldaan. De post nog te betalen bedragen is
een voorziening voor een verwachte terugbetaling in verband met dubbele bekostiging (zie ‘impact coronacrisis op
de opbrengsten’).
Onder nog te factureren omzet valt omzet over 2020 die pas in 2021 is gefactureerd. Deze post staat aan de creditzijde, omdat er twee creditfacturen over 2020 zijn gefactureerd in 2021 (naverrekening, en verdeling van omzet tussen
partner organisaties).
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen activa en passiva. Het resultaat wordt verrekend of toegevoegd aan het
eigen vermogen.
Opbrengsten
De opbrengsten van subsidieverstrekkers worden geboekt als opbrengst in 2020 als deze op subsidiabele activiteiten
van 2020 betrekking hebben. Giften en overige opbrengsten worden geboekt in 2020 als ze in het jaar binnenkomen,
of als duidelijk aangegeven wordt dat ze op het jaar betrekking hebben.
We hebben in 2020 geld van het KF Hein fonds ontvangen voor het project Samen in Utrecht in 2019. Dit geld was
niet opgenomen in de jaarrekening van 2019, dus is daarom als opbrengst voor Samen in Utrecht in 2020 geboekt.
De opbrengsten voor Samen in Utrecht vallen daardoor hoger uit dan verwacht.

15

Op de eindbalans van 2019 is opgenomen dat we in 2020 nog €10.000 zouden ontvangen over 2019 voor het project
Maatschappelijke diensttijd (MDT). Bij de eindafrekening van de eerste fase van het project bleek dat dit bedrag te
hoog was geweest, en is €6152 terugbetaald. Omdat de eindafrekening plaatsvond ná het opstellen van de jaarrekening 2019, is dit bedrag als negatief bedrag op de opbrengsten van 2020 geboekt onder de categorie ‘maatschappelijke diensttijd’. De opbrengsten vallen daardoor voor MDT in 2020 lager uit dan verwacht.
Impact van de coronacrisis op de opbrengsten
Door de coronacrisis heeft één fonds haar toezegging terug moeten trekken. Ook was het lastiger om fondsen te
werven bij bedrijven. Aan de andere zagen we dat veel partijen ons werk ﬁnancieel steunden: we hebben €9521 voor
het project #coronahulp ontvangen, waarvan €1021 giften van particulieren. De meeste fondsen en subsidieverstrekkers bleven ons steunen, ook al zagen onze werkzaamheden er ineens heel anders uit. Waar dit leidde tot dubbele
bekostiging (doordat we geld ontvingen voor coronahulp en het normale werk), hebben we in overleg met fondsen
een deel van de opbrengsten terugbetaald.
Kosten
De kosten zijn geboekt in het jaar wij zij betrekking op hebben. Hier zijn twee uitzonderingen op.
In november 2020 hebben wij een bedrag van €5056 ontvangen naar aanleiding van een schadevergoeding van de
ziekteverzuimverzekering bij Aegon. Het betrof een schadevergoeding naar aanleiding van ziekteverzuim in 2019.
Omdat de jaarrekening over 2019 al gemaakt en gepubliceerd was, is het niet mogelijk dit bedrag op te nemen in de
jaarrekening van 2019. Het bedrag is mindering gebracht op de kosten voor 2020 en is terug te vinden onder de post
‘nagekomen baten’.
In december 2020 hebben we een naverrekening over 2019 t.w.v. €408 ontvangen voor verzekeringskosten. Deze
kosten zijn geboekt in 2020 onder verzekeringskosten.
Personeelskosten
De lonen en salarissen en de sociale lasten sluiten aan met de salarisadministratie. Alle loonheﬃngen die betaald
moeten worden zijn betaald. Het laatste bedrag is betaald in januari 2021 (de loonheﬃngen over december). De
bedragen zijn tijdig betaald. Het bedrag dat op de balans staat als ‘nog te betalen bedragen’ zijn de kosten voor deze
jaarrekening.
De personeelskosten vielen lager uit dan verwacht. Dit kwam onder andere doordat er in de begroting een grove
schatting was gemaakt van de af te dragen loonbelasting. Deze viel dit jaar lager uit dan begroot. Daarnaast was in de
begroting niet meegerekend was dat de pensioengrondslag gebaseerd is op het salaris van januari, en in de loop van
het jaar niet wordt aangepast bij salarisverhogingen.
Impact van de coronacrisis op de kosten
Impact van de coronacrisis op de kosten
Dankzij de bijdragen van fondsen, particulieren, bedrijven en de overheid hebben we ook tijdens de coronacrisis
onze drie medewerkers aan kunnen houden. De kosten zijn daardoor niet bijzonder hoger of lager geworden door de
coronacrisis.
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Verloopoverzicht van de reserves
Saldo 1-1-2019

1088

Resultaat

-8.886

Saldo 31-12-2019

-7.798

Saldo 1-1-2020

-7.798

Resultaat

6462

Saldo 31-12-2020

-1.336

Ondertekening van de jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur op 3 mei 2021 te Utrecht.
G.G. van Beusekom, voorzitter

E. Roskam, secretaris

J. ter Welle, penningmeester

A. Douma, bestuurslid fondswerving
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