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“Jongeren kunnen meedoen” 
 
Jongeren kunnen meedoen” 
 
“Onze inzet is om samen met de gemeente, andere fondsen en lokale sponsoren te zorgen dat er 
voldoende middelen zijn, dit zodat alle kinderen mee kunnen doen ongeacht de financiële 
middelen van hun thuissituatie. Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen en opbloeien en mee  
doen in hun omgeving; onze samenleving”. 
 
Kinderen van ouders met een inkomen dat net boven of op de bijstandsnorm ligt moeten zonder 
financiële belemmeringen kunnen meedoen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten, zoals 
excursies van school, scouting, dans -of muziekles. Daarom wil Stichting  Meedoen de ouder(s) 
helpen door bij te springen in de betaling van schoolactiviteiten , het lidmaatschap van een 
vereniging of de kosten voor excursies. Wij behandelen aanvragen voor jongeren van 4 tot 18 jaar. 
Ook kunnen wij een bijdrage geven voor Kunst en Cultuur voor jongeren. Hieronder vallen de 
dans-en muziekscholen, maar ook andere vormen van kunstzinnige uitingen, zoals bijvoorbeeld 
theater en film. 
De aanvragen worden door ons eigen bureau afgehandeld en rechtstreeks aan de school, 
vereniging of organisatie betaald. 
 
Het afgelopen jaar  hebben we vele vorderingen gemaakt in ons overleg met de gemeente om het 
Zwolse  kindloket mogelijk te maken. Eén plek waar alle aanvragen voor de verschillende 
kindbenodigdheden kunnen worden afgehandeld.  Een plek waar zowel de ouders als ook 
hulpverleners rondom de gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien, met hun vragen 
terecht kunnen. Een plek waar de medewerkers beschikken over veel kennis en vaardigheden 
waarmee ze ondersteuning kunnen bieden. 
Door in de toekomst te gaan werken via een  kindloket en dit bij de gemeente onder te brengen 
hopen we de versnippering die er nu nog is tegen te gaan. Dit zodat het eenvoudiger wordt om 
ondersteuning aan te vragen en indien nodig aanvragen per gezin in een keer te kunnen 
afhandelen. 
 
Zo schreef ik vorig jaar  dat we samen met het Jeugdsportfonds en het Noodfonds Zwolle  de 
nieuwe web-site “ kindloket”hadden  ontwikkeld en de eerste resultaten hiervan zeer hoopgevend 
waren. In 2019 heeft de web-site zich verder ontwikkeld en zijn de  gebruikers van de web-site 
positief over de klantvriendelijkheid hiervan. 
 
Ik wil graag afsluiten met een woord van dank aan de medewerkers van het bureau. Wij voelen 
ons zeer gesteund door hen. Zij doen hun werk met grote gedrevenheid en kennis. 
 
 
Jennifer Dresscher 
 
Voorzitter stichting Meedoen Zwolle 
 

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 Schuldsanering.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 kunnen dus ook éénmalige of kortdurende 
projecten zijn.
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worden aangevraagd. We merken dat de invoering van het digitaal aanvragen via de web-site veel 
invloed heeft; laagdrempeliger is.  Aan de hand van enkele overzichten kunnen we kijken of onze 
eerste indruk klopt en de cijfers verder toelichten.  

Activiteitenregeling 

  2018 2019 
  Aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 
soort 
 

   
  

Overige. Schoolactiviteiten 10 1.723   
Schoolbijdrage 320 28.975 291 22.350 

Schoolreis    104 10.666 107 5.926 

schoolkamp 52 9.354 51 5.379 

Schoolreis/werkweek VO    53 14.799 

Overige*   6 2.065 10 1.789 

Clubdag / vakantie 6 1.500 
  

Scouting   5 887 5 1.357 

Sport  26 3.424 26 3.756 

Zwemmen  29 2.330 92 9.883 

 Totaal 558 60.924 635 65.393 

We zien de volgende ontwikkelingen in de aanvragen:  

Schoolbijdrage De aanvragen voor schoolbijdragen zijn gedaald. De gemiddelde schoolbijdrage 
is gedaald naar het niveau van 2017 en komt uit op € 77,- . In 2018 was dit 
onderdeel fors gestegen. In 2019 zijn we precies nagegaan wat de activiteiten 
kosten die in de schoolbijdragen zit en hebben we alleen dat vergoed en niet de 
onderwijsbenodigdheden.   

Schoolreis en 
Werkweek 

Er zijn meer aanvragen voor schoolreisjes geweest. In 2018 waren de kosten 
toegenomen.  We zijn daarom in 2019 onderscheid gaan maken tussen de 
schoolreisje van het BasisOnderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Deze laatste 
zijn namelijk veel ‘duurder’.   

Sport We werken samen met Jeugdsportfonds en vullen voor onze klanten de bijdrage 
aan voor bijv. de aanschaf van sportschoenen. Verder dragen we ook bij voor 
kinderen die persoonlijke omstandigheden hebben en bijv. via paardrijden zich 
prettig kunnen voelen of iemand die individueel zwemles moet krijgen. 

Zwemmen Dit jaar hebben we erg veel aanvragen gekregen voor seizoenkaarten van het 
Openluchtbad. Dit hebben we te danken aan de goede samenwerking met de 
vereniging Openluchtbad 

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: 
 
        
   2018 2019  
  aantal bedrag aantal bedrag 
Aanvragen  813  902  
Waarvan  in Bijdragen  828 € 152.484 949 € 148.027 
waarvan toegekend  717 € 116.690 801 € 124.615 

De 801 toekenningen betreffen 1.150 kindbijdragen voor 891 kinderen. 

We zien dat het aantal aanvragen is gestegen en daarmee de uitgaven ook.  De uitgaven zijn onder 
te verdelen in: 

Activiteitenbijdragen    €    65.393,- 
Kunst en Cultuur voor jongeren  €    59.222,- 
totaal       €  124.615,-  
 
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in de aanvragen  weergegeven. 
 

 
 
Wat meteen opvalt is dat er in 2019 meer aanvragen waren. ER zijn ook meer bijdragen 
toegekend. Per aanvraag kan er namelijk voor meerdere kinderen en voor meerdere activiteiten  
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We hebben plm.€ 4.500,- meer  uitgegeven dan vorig jaar. Als je de daling in schoolbijdragen 
wegstreept tegen de toename in schoolreisje, kan worden gesteld dat vnl. veroorzaakt door de 
toegenomen aanvragen voor zwemmen.  

Er is voor € 3.250,- bijgedragen door Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit is m.n. gedaan wanneer we 
niet of niet voldoende konden bijdragen volgens onze richtlijnen, terwijl dit voor het betreffende 
kind zeer nodig was, bijv. ten behoeve van zwemles voor een kind dat geen gebruik kan maken 
van de Vangnetregeling zwemmen.  

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.  

    2018 2019 

soort 
  

  
Aantallen 

  
Bedragen 

  
Aantallen 

  
Bedragen 

            
culturele activiteit    3 395 

Dans   83 21.036 84 23.430 

Muziek   64 32.501 64 32.739 

Toneel / Theater  4 943 6 1.479 

Huur instrument  1 100   

Beeldende 
vorming 

 7 1.185 9 1.179 

   
Totaal 

  
159 

  
55.766 

  
166 

  
59.222 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er weinig verschil is in aantallen en bedragen. Al met al is er 
iets meer uitgegeven, afgerond € 3.500,-.  

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. 

Gezinssamenstelling per aanvraag      
  2015 2016 2017 2018 2019 
 
(Echt)paar + kind <18 

 
250 

 
285 

 
323 

 
339 

 
348 

Alleenstaande ouder 385 410 418 461 508 
Onbekend  2 5 5 6 38 
Alleenstaande ouder> 65 3 4 1 5 3 
Jeugdzorginst./voogd 4 10 7 2 5 
 
Totaal 

  
643 

 
714 

 
754 

 
813 

 
902 

Door het ditgitaal / on-line aanvraagformulier is het dit jaar veelvuldig voorgekomen dat er 
velden niet of niet goede werden ingevuld. Vandaar dat er veel aanvragen zijn waarvan de 
gezinssamenstelling als “onbekend” staat geregistreerd. We zullen dit voor de toekomst zo 
veel als mogelijk moeten zien te voorkomen.   

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

In 2019 hebben we  aanvragen geregistreerd van gezinnen met een inkomen tussen 110 
en 130 % van de bijstand(snorm) en iets aanvragen voor een kind dat ouder is dan 12 jaar. 
Met deze ontwikkeling zijn we erg blij, want zij missen vaak toeslagen en andere vormen 
van ondersteuning.  Er zijn tenminste 30 aanvragers geweest binnen deze categorie. 

Niet alle aanvragen kunnen worden toegekend.  Dit geeft ook een beeld van onze werkwijze, maar 
ook inzicht in de mate waarin klanten bij ons ‘terecht kunnen’. 

reden afwijzingen 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
Ink. boven maximum 17 18 6 
reeds betaalde aktiviteit 1 1 3 
niet conform doelstelling/richtlijn 67 37 44 
Bijdrage elders mogelijk 15 23 29 
onvolledige gegevens 23 24 17 
Zwemmen, te laat aangemeld    19 
niet in zwolle woonachtig 0 1 1 
Ingetrokken /  niet gestart  4 2 3 
Maximum bedrag bereikt  2 5 3 
Administratieve verwerking 
Totaal  

 
129 

 
111 

23 
148 

 
Inkomen boven 
maximum 

Wij toetsen de aanvragen op het geldende gemeentelijke minimabeleid. 
Gelukkig komt het steeds minder voor dat ouders een beroep op ons 
proberen doen, terwijl dat dan toch qua inkomen niet kan. 

Niet conform 
doelstelling 

Door de informatie via onze web-site, en de wijze van aanvragen voorkomt 
dat men iets aanvraagt wat niet beantwoord aan onze doelstelling, bijv. 
schoolbenodigdheden of een bijdrage voor specifieke extra vakken. 

Onvolledige 
Gegevens 

Soms reageert men niet meer op een verzoek om aanvullende informatie, 
bijv. inkomensgegevens. Uiteindelijk moeten we de aanvraag dan afwijzen.  

Bijdrage elders 
mogelijk, w.o. sport 

 

Sinds medio 2017 kunnen wij voor onze klanten aanvragen bij SportFonds 
Jeugd indienen. De aanvraag wordt dan bij ons niet meegerekend. 
Hieronder vallen ook aanvragen, waarbij we mensen naar andere regelingen 
kunnen verwijzen. 

Administratieve 
verwerkin g 

We hebben in 2019 de website verschillende malen moeten testen, 
waardoor er enkele test-aanvragen in ons systeem zijn verwerkt. Daarnaast 
hebben we aan het einde van het jaar enkele aanvragen overgebracht naar 
het nieuwe jaar, omdat we deze niet meer voortijdig konden afhandelen. 
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Totaalverantwoording 

Voor de activiteitenregeling en de regeling Kunst en Cultuur ontvangen wij subsidie van de 
gemeente. Daarnaast ontvangen wij ook geld van andere fondsen, bijv. Nationaal Fonds 
Kinderhulp (NFK) voor extra benodigdheden 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   € 66.693,- 
Kunst en Cultuur voor jongeren   € 59.301,- 
Sub-totaal Uitgaven regelingen     € 125.994,- 
Minus bijdragen NFK *    “      3.250,- 
Minus bijdragen (eigen) reserve Cultureel Stimuleringsfonds “      1.787,- 
Totaal Subsidiabele Regelingen   € 120.040,- 
 
De hierboven weergegeven totalen per regeling wijken in geringe mate af van de totalen in de 
eerder gepresenteerde tabellen.  Dit komt, omdat er in 2019 nog enkele bedragen van vorig jaar 
zijn betaald, waarmee we geen rekening hebben gehouden.  
Verder hebben we in totaal dus € 3.250,-aan individuele bijdragen van het * Nationaal Fonds 
Kinderhulp ontvangen.   Daarnaast hebben we € 1.787,-aan extra bijdragen verstrekt voor 
hulpmiddelen. Dan gaat het o.a. om huur van instrumenten, aanschaf van speciale danspakjes 
voor uitvoeringen e.d. of schoeisel. Hiervoor hebben we een speciaal fonds ingesteld, waarvan we 
deze extra bijdragen kunnen financieren.   

De middelen in dit fonds zijn in de afgelopen jaren bijeengebracht door private donaties, 
bijv. doordat andere organisaties en ook scholen speciale acties en collectes voor ons 
hebben gehouden.  Zo is er dit jaar maar liefst 12.500,- geschonken door de Zwolse 
Lionsclub. 

 In het totaal van Subsidiabele Regelingen is € 3.517,- begrepen aan bijdragen vanuit de 
zogenaamde Plusregeling. Deze hebben we ingesteld wanneer het maximumbedrag dat we 
hebben ingesteld voor bijv. dansles niet toereikend is, omdat het kind meer (individuele) 
begeleiding nodig heeft. Dit kan zijn omdat het anders niet kan, maar ook omdat het om een  
talentvol kind gaat. In beide gevallen zou je kunnen zeggen dat de ontwikkeling van het kind erom 
vraagt iets extra’s te doen. Om willekeur te vermijden doen we dit op ‘voorspraak’ van de 
begeleiding of een deskundige. 
 
 
 

Voor een totaaloverzicht van alle gegevens van 2019 verwijzen we u naar de bijlage.  

  

     
  

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 
Aantal aanvragen   

  
643 

 
714 

 
754 

 
813 

 
902 

          
waarvan in soorten bijdragen   848 782 843 839 949 
waarvan afgewezen    80 108 129 111 148 

 
 

    2018 2019 
    aantallen Bedragen Aantallen Bedragen 

aanvragen naar soort gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend gevraagd toegekend 

culturele aktiviteit         3 3 549 549 
dans   96 83 24.324 21.036 101 84 26.562 23.430 
muziek   70 654 39.800 32.501 69 64 36.691 32.739 
schoolaktiviteit 13 10 2.439 1.723     
schoolbijdrage 337 320 40.621 28.975 330 291 29.086 22.350 
schoolreis  110 104 13.716 10.666 112 107 6.155 5.926 
Schoolreis VO       18 16 5.091 4.291 
Werkweek VO      42 37 13.796 10.508 
Werkweek/schoolkamp   61 52 11.783 9.354 56 51 5.760 5.379 
Overige *   13 6 4.606 2.065 35 10 3.343 1.789 
Stadscamping 6 6 1.500 1.500         
scouting   5 5 927 887 5 5 1.357 1.357 
Sport   59 26 6.745 3.424 48 26 5.756 3.756 
Toneel/Theater 5 4 1.327 943 6 6 1.479 1.479 
Ov.beeldende vorming 7 7 1.223 1.186 9 9 1.126 1.179 
Zwemmen   46 29 3.473 2.330 115 92 11.225 9.883 

Totaal 828 717  152.484     116.690  949 801 148.026 124.615 

 

reden afwijzingen 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
Ink. boven maximum 17 18 6 
reeds betaalde aktiviteit 1 1 3 
niet conform doelstelling/richtlijn 67 38 45 
Bijdrage elders mogelijk 15 23 29 
onvolledige gegevens 23 24 17 
Zwemmen, te laat aangemeld    19 
Ingetrokken /  niet gestart  4 2 3 
Maximum bedrag bereikt  2 5 3 
Administratieve verwerking 
Totaal  

 
129 

 
111 

23 
148 

 
Gezinssamenstelling per aanvraag      
  2015 2016 2017 2018 2019 
 
(Echt)paar + kind <18 

 
250 

 
285 

 
323 

 
339 

 
348 

Alleenstaande ouder 385 410 418 461 508 
Onbekend  2 5 5 6 38 
Alleenstaande ouder> 65 3 4 1 5 3 
Jeugdzorginst./voogd 4 10 7 2 5 
 
Totaal 

  
643 

 
714 

 
754 

 
813 

 
902 
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3

4 47.138       34.414       
Overige reserve 5 24.147       20.795       

71.285       55.209       

Kortlopende schulden
Overige schulden en

overlopende passiva 6 20.549       7.043         
20.549       7.043         

Totaal Passiva 91.834       62.252       

 

31 december 2019 31 december 2018

Bestemmingsreserve
    Cultureel Stimuleringsfonds
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en
overlopende activa 1 1.150         5.125         

1.150         5.125         

Liquide middelen 2 90.684       57.127       

Totaal activa 91.834       62.252       

31 december 2019 31 december 2018
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

realisatie realisatie
2019 2018

Opbrengst 7 142.761       124.837       

Bijdrage jeugdhulp 8 124.099       139.460       

18.662          -14.623         

Overige lasten 9 2.586           2.816           

Som der lasten 2.586           2.816           

Resultaat 16.076         -17.439         

Bestemming van saldo van baten en lasten

Resultaat 16.076         -17.439         
  

Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds -12.724         1.050           
Bestemmingsreserve suppletieregeling Talenten -                  63                

Resultaat na mutatie bestemmingsreserve 3.352           -16.326         

Pagina 5
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

5. Overige reserve 2019 2018

Stand per 1 januari 20.795         37.121           
Resultaat boekjaar 3.352           -16.326          

Stand per 31 december 24.147         20.795           

31-12-2019 31-12-2018
KORTLOPENDE SCHULDEN

6. Overige schulden en overlopende passiva   
  

Nog te betalen bijdragen 1.403           823                
Subsidie aanvulling -                  -                    
Nog te betalen Nat. Fond. Kinderhulp -                  468                
Nog te betalen kosten 1.910           1.850             
Gemeente Zwolle (PRS rekeningen) 17.236         3.903             
 20.549         7.043             
    

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.

Pagina 8STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

5. Overige reserve 2019 2018

Stand per 1 januari 20.795         37.121           
Resultaat boekjaar 3.352           -16.326          

Stand per 31 december 24.147         20.795           

31-12-2019 31-12-2018
KORTLOPENDE SCHULDEN

6. Overige schulden en overlopende passiva   
  

Nog te betalen bijdragen 1.403           823                
Subsidie aanvulling -                  -                    
Nog te betalen Nat. Fond. Kinderhulp -                  468                
Nog te betalen kosten 1.910           1.850             
Gemeente Zwolle (PRS rekeningen) 17.236         3.903             
 20.549         7.043             
    

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.

Pagina 8

STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

(in euro's) 31-12-2019 31-12-2018

1. Overige vorderingen en overlopende activa   
   
Nog te ontvangen activiteiten 1.150           -                    
Nog te ontvangen declaraties Gemeente Zwolle -                  3.125             
Nog te ontvangen declaraties De Jong Leer -                  2.000             

 1.150           5.125             
   

Rabobank Bank Bedrijfsspaarrekening 70.000         56.000           
Rabobank Bank rekening courant -                  68                  
Rabobank Bank rekening courant 684              1.059             
Kruisposten 20.000         -                    

90.684         57.127           

   
PASSIVA

3. Eigen vermogen

4. Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 2019 2018

Stand per 1 januari 34.414         35.464           
Resultaat boekjaar 12.724         -1.050            

Stand per 31 december 47.138         34.414           

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

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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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

realisatie realisatie
2019 2018

7. Opbrengst 

Subsidie gemeente Zwolle uitgaven budget activiteiten 75.000              60.000              
Subsidie gemeente Zwolle Kunst & Cultuur voor Jongeren 50.000              35.000              
Declaraties inzake Armoede Gezondheid en Kinderen -                      21.606              
Bijdragen vanuit Nationaal fonds Kinderhulp 3.250               3.916               
Ontvangen donaties 14.511              4.315               
Rente spaarrekening -                      -                      

  
142.761            124.837            

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

  
8. Bijdragen   

  
Bijdrage activiteiten 65.393              60.975              
Bijdrage Kunst en Cultuur 59.222              55.324              

124.615            116.299            
Bijdrage Armoede gezondheid en kinderen -516                  23.161              

  
124.099            139.460            

In het boekjaar 2019 zijn 801 (2018: 717) aanvragen gehonoreerd voor de reguliere aanvragen.
Met ingang van het boekjaar 2019 lopen de aanvragen voor de armoede, gezondheid en kinderen 
via de gemeente.
De bate van € 516,- betreft het verschil in afloop van de opgenomen balansposten.

9. Overige lasten

Deze kunnen als volgt worden samengevat:
Bankkosten 310                  333                  
Accountantskosten 1.913               2.120               
Assurantie 363                  363                  

  
2.586               2.816               
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

 €        12.724 
 €                 - 
 €          3.352 

 €        16.076 

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 2019

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
Postbus 30002,
8003 CA Zwolle

Bezoekadres: Lubeckplein 2, Zwolle

Voor aanvragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer (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 mai-
len naar: meedoen@zwolle.nl  

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


