
JAARVERSLAG 2017
Alle kinderen moeten zonder financieel bezwaar 
mee kunnen doen
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“ Alle Jongeren kunnen meedoen” 

Dat is wat Stichting Meedoen wil en wat natuurlijk elke ouder wil, maar soms kan 
het gewoon niet, bijvoorbeeld als je (tijdelijk) moet rondkomen van een 
minimuminkomen. Dan kunnen ze  bij ons “aankloppen”.  Wij springen bij  in de 
betaling van schoolactiviteiten,  het lidmaatschap van een vereniging of dans- of 
muziekles.   

Er moeten echter wel organisaties zijn die de activiteiten aanbieden en er rekening 
mee houden dat wij de ‘rekening’ betalen.  De ouders kunnen dan namelijk zelf de 
bijdrage bij ons aanvragen als hun kind tussen de 4 en 18 jaar is. Zo vinden we 
elkaar.  
  
De aanvragen worden door ons eigen bureau afgehandeld en rechtstreeks aan de 
school, vereniging of organisatie betaald. We hebben 3 regelingen en we willen 
deze uitbreiden met behulp van extra geld van de gemeente. 

#     Activiteiten    (voor o.a. schoolactiviteiten, scouting)  
#     Kunst en Cultuur voor Jongeren  (voor bijv. dans en muziek) 
#     Gezondheidsknelpunten      (via de GGD/SWT’s)  

We werken ook samen met JeugdSportFonds en het Noodfonds Zwolle e.o. via een 
nieuwe web-site WWW.KINDLOKETZWOLLE.NL waar de klant meerdere bijdragen 
kan aanvragen.  Via onze eigen web-site vindt u nu ook nog alles en wordt u op de 
hoogte gehouden van de mogelijkheden.  

         

         Onze voorzitter 

         J. Dresscher 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Activiteitenregeling 

We hebben plm.€ 1.800,- minder uitgegeven dan vorig jaar. Er is voor € 2.903,- 
bijgedragen door Nationaal Fonds Kinderhulp, waardoor de overschrijding mee valt. 

2016 2017

 Aantallen Bedragen Aantallen Bedragen

soort 

Overige. Schoolactiviteiten 18 1.165 16 1.780

Schoolbijdrage 288 23.061 273 20.330

Schoolreis  128 6.250 147 6.180

Werkweek / schoolkamp 102 14.165 65 10.380

Overige*  16 2.852 7 1.290

Clubdag / vakantie 3 565

Scouting  4 851 6 1.230

Sport 15 3.493 30 6.610

Zwemmen 17 3.737 18 3.750

 Totaal 591 56.139 569 54.310

Schoolreis en 
Werkweek

Er zijn meer aanvragen voor schoolreisjes geweest en minder 
voor een werkweek. Enkele (basis)scholen wijzen de ouders 
actief op de mogelijkheden en leveren de aanvragen voor hen 
aan. De kosten zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit 
jaar is er voor het eerst iets minder uitgegeven. 

Schoolbijdrage Vorig jaar is er een forse stijging geweest, waardoor we 
genoodzaakt waren de aanvragen kritisch te beoordelen. We 
vergoeden alleen dat deel van de schoolbijdrage dat betrekking 
heeft op  gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, sportdagen 
en  kerstviering. 

Sport We hebben sinds vorig jaar de categorie “sport” opgenomen, 
omdat Jeugdsportfonds landelijke richtlijnen moet hanteren, 
waardoor zij niet altijd alles kunnen vergoeden. In het kader van 
onze samenwerking verwijzen zij ook vaker naar ons door.

Zwemmen Bij uitzondering zijn we begonnen “zwemmen” te vergoeden 
voor die kinderen die geen gebruik kunnen maken van de zgn. 
vangnetregeling. Verder hebben we ook zwemles voor 
Asielkinderen vergoed.  Devangnet regeling die Sportservice 
uitvoert wordt m.i.v. 2018 uitgebreid. Mogelijk dat we hierdoor 
in de toekomst hieraan minder behoeven uit te geven. 

Jaarverslag 

Om inzicht te geven te geven in onze werkzaamheden willen we allereerst  de 
aantallen aanvragen presenteren van de activiteitenregeling en de regeling voor 
Kunst en Cultuur voor Jongeren .  Per aanvraag kunnen verschillende bijdragen 
worden gevraagd.  Een totaalbeeld: 

        

De 710 toegekende bijdragen betreffen 904 kinderen. 

We zien dat de aanvragen in 2017 licht zijn gestegen, maar het aantal bijdragen 
niet.  De uitgaven zijn wel licht gestegen.  De uitgaven zijn onder te verdelen in: 

Activiteitenbijdragen    €    54.310,- 
Kunst en Cultuur voor jongeren  €    48.200,- 
totaal       €  102.510,-  

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in de aanvragen  weergegeven. 

!  

De vraag is dan of er in verhouding ook meer of minder aanvragen voor één 
bepaalde activiteit zijn gedaan of dat alle soorten activiteiten min of meer gelijk 
zijn gebleven.  We zijn begonnen met de activiteitenregeling. We zullen eerst de 
uitkomsten van deze regeling behandelen. 

2016 2017

aantal bedrag aantal bedrag

Aanvragen 714 754

Waarvan  in Bijdragen 843 € 142.575 839 € 139.730

waarvan toegekend 735 € 100.478 710 € 102.510
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Kunst en Cultuur voor Jongeren 
Bij deze regeling gaat het om  kinderen die graag willen dansen, bij een 
muziekvereniging willen of met een andere vorm van kunst en cultuur bezig zijn.  

Wij zijn wat de organisatie van het aanbod afhankelijk van zgn. kunst- en 
cultuuraanbieders die de doelgroep weten te bereiken. Uit bovenstaand overzicht 
blijkt dat de uitgaven voor Dans en Muziek stijgen, met name bij dans weet men 
ons beter te vinden. Tegenover de gemeente heeft het bestuur afgesproken dat de 
uitkomsten worden afgemeten aan de hand van het peiljaar 2012 en specifiek naar 
het bereik van kinderen.  We hebben met de 140 aanvragen  231 kinderen weten 
te bereiken. Daarbij hebben we de  kinderen die we mee hebben laten doen aan 
het Speelland van Travers inbegrepen. Zo beschouwd is de doelstelling van 250 
kinderen voor 92 % behaald. 

  2016 2017

soort 
 

  
Aantallen

  
Bedragen

  
Aantallen

  
Bedragen

      

culturele activiteit 4 1.062 1 50

Dans  70 16.802 79 22.460

Muziek  53 23.241 52 25.060

Toneel / 
Theater

11 2.393 - -

Huur 
instrument

2 400 2 230

Beeldende 
vorming

4 441 6 400

   
Totaal

  
144

  
43.922

  
140

  
48.200

Informatie over aanvragers  

Ouders/verzorgers die een beroep moeten doen op onze stichting doen dat niet 
zomaar. Voor een belangrijk deel betreft het gezinnen die langdurig met een 
beperkt inkomen moeten rond komen. Het volgende overzicht geeft een beeld van 
de samenstelling van deze gezinnen. 

In deze gezinnen gaat het om een totaal van 904  kinderen van ouders die ook 
daadwerkelijk een bijdrage of meerdere bijdragen toegekend hebben gekregen. In 
de grafiek is de ontwikkeling in de verhouding tussen aanvragen van een 
alleenstaande ouder en een ouderpaar te zien. 

Meestal gaat het om alleenstaande (moeders) met een (bijstands-)uitkering 
(478).  Daarnaast zijn er mensen met een arbeidsongeschiktheids- een WW- of 
een ZiekteWet-uitkering; In totaal 113 uitkeringsgerechtigden van het UWV. 
Ook zijn er  aanvragen van mensen die werk hebben of werk hebben en een 
aanvulling vanuit de bijstand (112).   

Naast de toegekende aanvragen, kunnen we ook ons beleid toetsen aan de niet 
geslaagde aanvragen, oftewel de afwijzingen.  Onderstaande tabel geeft inzicht in 
de redenen daarvan. 

Gezinssamenstelling aanvragers

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Echt)paar + kind <18 75 135 217 250 285 323

Alleenstaande ouder 231 269 357 385 410 418

Onbekend 2 6 2 2 5 5

Alleenstaande > 65 1 3 4 1

Jeugdzorginst./voogd 4 10 7

Totaal 407 580 534 643 714 754

reden afwijzingen 2016 2017

Ink. boven maximum 5 17

reeds betaalde aktiviteit 2 1

niet conform doelstelling/richtlijn 56 67

dubbel / reeds eerder ingediend 2 0

onvolledige gegevens 15 23

sport 19 15

niet in zwolle woonachtig 0 0

Ingetrokken /  niet gestart 7 4

Maximum bedrag bereikt 2 2

Totaal 108 129
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Gezondheidsknelpunten 
De regeling Armoede en Gezondheid van Kinderen is een samenwerking met de GGD 
en de gemeente die buiten het subsidiekader valt.  De toegekende bedragen 
worden gedeclareerd bij de gemeente.  Het gaat om aan armoede gerelateerde 
gezondheidsproblemen van kinderen tot 12 jaar. Kerndoel is om klanten (minima) 
te adviseren over inkomensondersteunende regelingen en hun mogelijkheden 
terwijl we meteen daadwerkelijk kunnen helpen met een vergoeding voor het 
benodigde. Meestal gaat het om basale behoeften, zoals seizoensgebonden kleding 
of een goede matras. 

De aanvragen worden ingediend door een professional van de GGD die als 
deskundige de noodzaak kan vast stellen. Andere instanties kunnen via hen ook een 
beroep doen op de regeling. Hieronder worden de uitkomsten in totalen 
weergegeven. 

Niet 
conform 
doelstelling

We hopen dat de onderwijsinstellingen tot een betere 
verantwoording van de schoolbijdragen kunnen  komen. Onder de 
afwijzingen komen ook aanvragen voor het volgens van specifieke 
extra vakken, huiswerkbegeleiding en tussentijdse schoolopvang.

Onvolledige 
Gegevens

Soms wordt eenvoudigweg niet duidelijk gemaakt waarvoor men 
aanvraagt en het komt hoe langer hoe vaker voor dat men niet 
meer reageert op ons verzoek om aanvullende gegevens (bijv. 
inkomensspecificatie), waardoor we uiteindelijk de aanvraag 
moeten afwijzen.  

Sport We werken samen met JeugdSportFonds Zwolle. Aanvankelijk 
hebben we in 2017 aanvragen voor Sport doorverwezen, maar 
sinds medio 2017 kunnen wij zelf ook Sportaanvragen bij 
JeugdSportFonds indienen. We zien dat een aantal mensen, m.n. 
die al bij ons bekend zijn en moeite hebben om daarnaast nog een 
aparte aanvraagprocedure te doorlopen, deze dienstverlening 
gebruikt.  

Inkomen te 
hoog

Tenslotte valt op dat er meer aanvragen binnen zijn gekomen van 
ouders met een te hoog inkomen. Wij toetsen de aanvragen 
daarop cfm. de afspraken met de gemeente en het geldende 
minimabeleid. De ervaring is dat een aantal ouders met name voor 
de relatief dure schoolreisjes  een beroep op ons probeert te 
doen, terwijl dat dan helaas toch niet kan.

         2016 2017

Aantal Aanvragen 160 168

Waarvan in Bijdragen 175 160

Waarvan toegekend 158         180

Sub totaal  € 24.656 € 25.751

De GGD komt ook in contact met kinderen boven de 12 jaar. Daarnaast worden er 
tijdens de huisbezoeken en gesprekken uitzonderlijke, maar noodzakelijke 
behoeften  vastgesteld.  Voor deze extra hulpvragen maken we gebruik van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK).     
In 2017 is voor  € 3.720,- ontvangen voor kinderknelpunten. 

We zien dat het aantal aanvragen en het toegekende bedrag gelijk is gebleven. Per 
gezin kan voor meerdere kinderen tegelijk worden gevraagd.     

Overzicht  toegekende aanvragen 

We zien geen grote verschillen vergeleken met vorig jaar, behalve bij het aantal 
fietsen.  We hebben meer aanvragen voor nieuwkomers, waarbij er meer behoefte 
aan fietsen is. We hebben daarvoor een goede samenwerking met de Werkelaar, 
maar klanten kunnen ook bij een fietsenwinkel in de stad proberen te slagen.  
Verder zijn we opvallend meer gevraagd om een bril te vergoeden voor een kind 
om zo achterstand in de ontwikkeling te voorkomen. Omdat dit zo essentieel is, 
proberen we daaraan meteen te voldoen. 

2016 2016

aantal Bedrag aantal Bedrag

bed / matras / linnen 21 3.165 12 1.665

educatief speelgoed 2 170 4 450

fiets / vervoermiddel 57 9.235 74 9.364

kleding / schoeisel 49 8.595 53 9.275

kolfapp/babyhulpm. 6 460 3 177

meubilair/kast/buro 1 150 0 0

overige zorg 11 1.647 19 2.502

Wandelwagen/buggy/kinderzitje 11 1.234 8 1.350

Bril/lenzen 7 968

158 €  24.656 180 25.751

Het is wellicht logisch dat het merendeel van de aanvragen gaan om 
seizoensgebonden kleding en fietsen.  Het gaat dus inderdaad om zeer basale 
levensbehoeften. Het gaat bijv. om een winterjas voor een kind dat telkens 
verkouden is, waarbij de JGZ

er dan vraagt naar zijn kleding en dan krijgt te horen dat hij met zijn 
trainingsjasje door de regen naar school moet.  Fietsen worden meestal gevraagd 
voor een kind dat naar de grote school moet en nog steeds op een fiets met 
eigenlijk 2 maten kleiner fietst. 
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We zien dat de GGD-medewerkers door deze regeling in kunnen gaan op de 
knelpunten en zorgvragen van de klant. Tegelijkertijd wordt de klant ook gewezen 
op andere mogelijkheden. Gebleken is dat deze combinatie motiverend en 
activerend werkt. Het is qua aantallen een bescheiden regeling te noemen, maar 
uit de contacten met de ouders blijkt dat het effect van zo’n bijdrage binnen het 
gezin GROOT kan zijn. Men tobt als ouder met de goede zorg voor het eigen kind en 
daarin wordt door deze regeling zowel moreel via het advies als concreet een ‘duw 
in de rug’ gegeven ! 

Bij het vorengaande moet worden opgemerkt dat het om bijdragen gaat, waarbij 
men niet op een andere wijze in het benodigde kan voorzien.  Voor de toekenning 
wordt de ouder nl. ook gewezen op andere mogelijkheden, zoals de 
InkomensToeslag en  de Scholierenregeling.   Het kan ook zijn dat er meer speelt 
en dat er (acute) hulp geboden moet worden. Dan kan de klant verwezen worden 
naar de SWT of specifieke hulpverlening. Deze kunnen dan bijv. een beroep doen 
op het Noodfonds Zwolle. 

Samenvatting 
Voor de activiteitenregeling en de regeling Kunst en Cultuur ontvangen wij subsidie 
van de gemeente. Daarnaast ontvangen wij ook geld van andere fondsen, bijv. 
Stichting Jongleer voor Talentenbijdragen en Nationaal Fonds Kinderhulp voor 
zaken die liggen op het gebied van de (gezonde) ontwikkeling van het kind. 
Hieronder willen wij de verschillende bedragen in totalen weergeven.  

Hieronder geven we het totaal van de uitgaven weer: 
Totaal Activiteitenbijdragen   € 54.310,- 
Kunst en Cultuur voor jongeren € 46.980,- 
Talenten-suppletie “    1.220,- 
Totaal Regeling K&C- Jongeren  € 48.200,- 
Sub-totaal regelingen     € 102.510,- 
Gezondheidsknelpunten van Kinderen    “   25.750,- 
Totaal    € 128.260,- 

Voor een aantal aanvragen hebben wij met succes beroep kunnen doen op het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Van hen hebben we in totaal afgerond € 6.620,-  
ontvangen. 

In de bijdragen voor Kunst & Cultuur is € 232,- begrepen aan 
instrumentenbijdragen.  

Het surplus aan uitgaven moet komen van incidentele sponsorbijdragen.  In de 
jaarrekening als onderdeel van dit verslag, kunt u zien hoeveel inkomsten 
tegenover deze uitgaven staan en hoeveel er uiteindelijk uit de reserve is 
bijgedragen.   

De bijdragen voor de gezondheidsknelpunten van kinderen worden gedeclareerd bij 
de gemeente.  

Voor een totaaloverzicht van alle gegevens van 2017 verwijzen we u naar de 
bijlage.  
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Bijlage jaarverslag 2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal aanvragen 408 580 534 643 714 754

waarvan in soorten bijdragen 424 813 848 782 843 839

waarvan afgewezen 35 144 190 80 108 129

  2016 2017

  aantallen Bedragen Aantallen Bedragen

Soort 
Aanvragen

gevraa
gd

toegeke
nd

gevraag
d

toegeke
nd

gevraa
gd

toegeke
nd

gevraag
d

toegeke
nd

culturele aktiviteit 4 4 1.062 1.062 1 1 50 50

dans  76 70 22.586 16.802 94 79 28.880 22.460

diverse  20 3 2.554 201 2 0 430 0

muziek  55 53 33.417 23.241 61 54 31.600 25.290

schoolaktiviteit 22 18 1.519 1.165 19 16 2.800 1.780

schoolbijdrage 304 288 31.408 23.061 300 273 28.030 20.330

schoolr
eis  134 128 6.883 6.250 153 147 9.260 6.180

werkwe
ek  112 102 17.813 14.165 72 65 13.210 10.380

Overige 
*  18 13 3.529 2651 27 7 4.690 1.290

clubdag/-
weekend 3 3 565 565 1 0 20 0

scoutin
g  5 4 1.362 851 6 6 1.640 1.230

Sport  46 15 9.752 3493 54 30 10.260 6.610

Soung & dance 0 0 0 0

Toneel/Theater 11 11 2.541 2.393 1 1 220

Huur 
instrumenten 2 2 925 400

beeldende 
vorming 5 4 477 441  6  6 520 400

zemme
n  25 17 6.182        

3.737  32  18 7.010 3.750

geen  1 0 0 10 7 1.110 760

Totaal 843 735     
142.575 

   
100.478 839 710     

139.730 
    

102.510

Invoegen PDF : Jaarrekening 2017

reden afwijzingen 2016 2017

Ink. boven maximum 5 17

reeds betaalde aktiviteit 2 1

niet conform doelstelling/richtlijn 56 67

dubbel / reeds eerder ingediend 2 0

onvolledige gegevens 15 23

sport 19 15

niet in zwolle woonachtig 0 0

Ingetrokken /  niet gestart 7 4

Maximum bedrag bereikt 2 2

Totaal 108 129

Gezinssamenstelling 
aanvragers

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Echt)paar + kind <18 75 135 217 250 285 323

Alleenstaande ouder 231 269 357 385 410 418

Onbekend 2 6 2 2 5 5

Alleenstaande > 65 1 3 4 1

Jeugdzorginst./voogd 4 10 7

Totaal 407 580 534 643 714 754
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

JAARREKENING 2017
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en
overlopende activa 1 11.035 6.400

11.035 6.400

Liquide middelen 2 80.183 127.115

Totaal activa 91.218 133.515

31 december 2017 31 december 2016
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3

4 35.464       35.696

5 63             1.287
Overige reserve 6 37.121 35.479

72.648 72.462

Kortlopende schulden
Overige schulden en

overlopende passiva 7 18.570 61.053
18.570 61.053

Totaal Passiva 91.218 133.515

31 december 2017 31 december 2016

Bestemmingsreserve
    Cultureel Stimuleringsfonds
Bestemmingsreserve
   suppletieregeling talenten

Pagina 4

STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

realisatie realisatie
2017 2016

Opbrengst 8 131.234       122.037

Bijdrage jeugdhulp 9 128.260       126.816

2.974            -4.779

Overige lasten 10 2.788           1.896

Som der lasten 2.788           1.896

Resultaat 186              -6.675

Bestemming van saldo van baten en lasten

Resultaat 186              -6.675

Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 232              -9.583
Bestemmingsreserve suppletieregeling Talenten 1.224           1.139

Resultaat na mutatie bestemmingsreserve 1.642           -15.119

Pagina 5
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

Boekjaar

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Overige activa en passiva

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Donaties
Donaties en giften worden verwerkt in het jaar van ontvangst.

Financiële baten en lasten
Deze worden berekend op basis van historische bedragen.

Deze worden gewaardeerd op basis van historische bedragen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of nominale waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn.

Het boekjaar loopt van 1 januari  tot en met 31 december.

Stichting Meedoen Zwolle is statutair gevestigd te Zwolle en houdt kantoor te Zwolle. De stichting is een fonds dat
in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen die zich in de greep van armoede bevinden. Middels financiele 
hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten 
school.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening van Stichting Meedoen Zwolle is zover mogelijk ingericht conform "ontwerp RJk C2 Kleine 
fondsenwervende organisaties'.

Pagina 6

STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

(in euro's) 31-12-2017 31-12-2016

1. Overige vorderingen en overlopende activa

Rente spaarrekening 148              507
Nog te ontvangen declaraties Gemeente Zwolle 10.887         5.578
Nog te ontvangen declaraties Nationaal Fonds Kinderhulp -                  315

11.035         6.400

Rabobank Bank Bedrijfsspaarrekening 80.000         122.398
Rabobank Bank rekening courant 24               38
Rabobank Bank rekening courant 159              4.679

80.183         127.115

PASSIVA

3. Eigen vermogen

4. Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 2017 2016

Stand per 1 januari 35.696         26.113
Resultaat boekjaar -232            9.583

Stand per 31 december 35.464          35.696

5. Bestemmingsreserve Suppletieregeling Talenten 2017 2016

Stand per 1 januari 1.287           2.426
Resultaat boekjaar -1.224         -1.139

Stand per 31 december 63               1.287

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor het deel van de donatie van stichting Jongleer
welke nog niet besteed is in het boekjaar. Conform afspraken met de stichting mogen de 

De liquide middelen staan verder ter vrije beschikking van de stichting.

ontvangen gelden uitsluitend besteedt worden aan de stimulering van talenten.

De bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds (v.h. Bestemmingsreserve instrumenten) 
heeft op basis van een bestuursbesluit een breder karakter gekregen. Naast muziekinstrumenten 
wordt dit fonds aangewend voor uitgaven gericht op stimulering van culturele activiteiten voor 
jongeren. 
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6. Overige reserve 2017 2016

Stand per 1 januari 35.479         50.598
Resultaat boekjaar 1.642           -15.119

Stand per 31 december 37.121          35.479            

31-12-2017 31-12-2016
KORTLOPENDE SCHULDEN

7. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bijdragen 3.278           5.114
Subsidie aanvulling -                  35.000
Nog te betalen kosten 1.545           1.545
Gemeente Zwolle 13.747         19.394

18.570         61.053

Op 29 februari 2016 is een aanvulllende subsidie verkregen ad. €35.000 specifiek gericht op 
bijdragen t.b.v. schoolactiviteiten voor kinderen uit huishoudens met een inkomen tussen
110% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Doordat er geen bijdragen aan activiteiten zijn uitgekeerd is de ontvangen subsidie 
in het boekjaar 2017 gerestitueerd.

OVERIGE INFORMATIE
De stichting heeft een overeenkomst met de Gemeente Zwolle voor het ter beschikking stellen
van facilteiten voor uitvoering van de activiteiten van de stichting. Onder andere personele
inzet, huisvesting en bureaufacliteiten. De stichting is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

realisatie realisatie
2017 2016

8. Opbrengst

Subsidie gemeente Zwolle uitgaven budget activiteiten 50.000 45.000
Subsidie gemeente Zwolle Kunst & Cultuur voor Jongeren 38.000 35.000
Declaraties inzake Armoede Gezondheid en Kinderen 21.781 22.516
Bijdragen vanuit Nationaal fonds Kinderhulp 6.620               9.031
Ontvangen donaties 14.685 9.983
Rente spaarrekening 148                  507

131.234 122.037

De ontvangen subsidie van de gemeente Zwolle is gebaseerd op de toegezegde bedragen.
De definitieve subsidievaststelling kan afwijken van de toegezegde bedragen.

9. Bijdragen

Bijdrage activiteiten 54.310 55.739
Bijdrage Kunst en Cultuur 46.980 43.600
Suppletie-regeling talenten 1.220               1.139

102.510 100.478
Bijdrage Armoede gezondheid en kinderen 25.750 24.656
Bijdrage vangnet MBO-studenten -                      1.682

128.260 126.816

In het boekjaar 2017 zijn 710 (2016: 735) aanvragen gehonoreerd voor de reguliere aanvragen.
In het boekjaar 2017 zijn 180 (2016: 158) aanvragen gehonoreerd voor de armoede gezondheid
en kinderen.

10. Overige lasten

Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Bankkosten 327                  286
Accountantskosten 1.815               1.545
Assurantie 378                  
Diversen 268                  65

2.788               1.896

Pagina 9



22 Jaarverslag 2017 | Stichting Meedoen Zwolle

STICHTING MEEDOEN ZWOLLE
CONCEPT

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

 €           -232 
 €        -1.224 
 €          1.642 

 €            186 

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.F. Dresscher-Elzinga A. van Drie
(voorzitter) (penningmeester)

A. van der Werf A. Dunnink
(bestuurder) (Secretaris)

H. Klaseboer E.R. Helder
(bestuurder) (bestuurder)

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening over het 
boekjaar 2017

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur van de Stichting meedoen Zwolle is het resultaat als 
volgt bestemd:

mutatie aan de overige reserve:

mutatie aan de bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds:
mutatie aan de bestemmingsreserve suppletieregeling talenten:
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Stichting Meedoen Zwolle helpt
Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting 
die in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van 
die huishoudens met een minimum inkomen of wanneer 
er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schulds-
anering .Via financiële hulp willen wij bevorderen dat ook 
deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven 
binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen 
in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. 
Ook helpen wij kinderen die graag willen dansen of bij een 
muziekvereniging willen of met een andere vorm van kunst 
en cultuur bezig zijn. Van belang is dat de activiteit bijdraagt 
aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal 
opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.
Met ingang van 2015 gaan we ons speciaal richten op 
Kunst en Cultuur. We nodigen daarom partijen uit om te 
zoeken naar mogelijkheden voor onze doelgroep. Dat kun-
nen dus ook éénmalige of kortdurende projecten zijn.

Stichting Meedoen Zwolle
Postbus 30002,
8003 CA Zwolle

Bezoekadres: Lubeckplein 2, Zwolle

Voor aanvragen kunt u contact opnemen via telefoonnum-
mer (038) 498 44 32. Onze vaste medewerker is aanwezig 
op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Indien u 
geen gehoor krijgt kunt u bellen naar (038) 498 31 34 of 
mailen naar: meedoen@zwolle.nl  

Stichting Meedoen Zwolle is ingeschreven  
bij de KVK te Zwolle onder nummer: H050771780000
RSIN-fiscaal nummer: ANBI 814011032


