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JAARREKENING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Overige vorderingen en 
overlopende activa 

Liquide middelen 

1 5.125 11.035 
5.125 11.035 

2 57.127 80.183 

Totaal activa 62.252 91.218 

JAARREKENING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 
Bestemmingsreserve 

Cultureel Stimuleringsfonds 
Bestemmingsreserve 

suppletieregeling talenten 
Overige reserve 

Kortlopende schulden 
Overige schulden en 
overlopende passiva 

3 

4 

5 
6 

34.414 

20. 795 

35.464 

63 
37.121 

55.209 72.648 

7 7.043 18.570 
7.043 18.570 

Totaal Passiva 62.252 91.218 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

realisatie 
2018 

Bestemming van saldo van baten en lasten 

Resultaat 

Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 
Bestemmingsreserve suppletieregeling Talenten 

Resultaat na mutatie bestemmingsreserve 

realisatie 
2017 

Opbrengst 8 124.837 131.234 

Bijdrage jeugdhulp 9 139.460 128.260 

-14.623 2.974 . - -- - -- - --------- -- - ·-------------------· 
Overige lasten 10 2.816 2.788 

Som der lasten 2.816 2.788 . - -- - -- - ......... - -- .... - ......... -- .... - -- - -- - --- . 
Resultaat -17.439 186 

-17.439 

1.050 
63 

186 

232 
1.224 

-16.326 1.642 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Activiteiten 
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. 

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

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

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
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. 

Overige activa en passiva 
Deze worden gewaardeerd op basis van historische bedragen. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
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. 

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

Financiële baten en lasten 
Deze worden berekend op basis van historische bedragen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

(in euro's) 

1. Overige vorderingen en overlopende activa 

Rente spaarrekening 
Nog te ontvangen declaraties Gemeente Zwolle 
Nog te ontvangen declaraties De Jong Leer 
Nog te ontvangen declaraties Nationaal Fonds Kinderhulp 

Rabobank Bank Bedrijfsspaarrekening 
Rabobank Bank rekening courant 
Rabobank Bank rekening courant 

PASSIVA 

3. Eigen vermogen 

4. Bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds 

31-12-2018 31-12-2017 

3.125 
2.000 

148 
10.887 

5.125 11.035 

56.000 
68 

1.059 

80.000 
24 

159 

57.127 80.183 

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

2018 2017 

Stand per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

35.464 
-1.050 

35.696 
-232 

Stand per 31 december 34.414 35.464 

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. 

5. Bestemmingsreserve Suppletierege/ing Talenten 2018 2017 

Stand per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

Stand per 31 december 

63 
-63 

1.287 
-1.224 

63 

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 
ontvangen gelden uitsluitend besteedt worden aan de stimulering van talenten. 
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STICHTING MEEDOEN ZWOLLE 

6. Overige reserve 2018 2017 

Stand per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

37.121 
-16.326 

35.479 
1.642 

Stand per 31 december 20.795 37.121 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
31-12-2018 31-12-2017 

7. Overige schulden en overlopende passiva 

Nog te betalen bijdragen 
Nog te betalen Nat. Fond. Kinderhulp 
Nog te betalen kosten 
Gemeente Zwolle 

823 
468 

1.850 
3.903 

3.278 

1.545 
13.747 

7.043 18.570 

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 
2018 

realisatie 
2017 

8. Opbrengst 

Subsidie gemeente Zwolle uitgaven budget activiteiten 
Subsidie gemeente Zwolle Kunst & Cultuur voor Jongeren 
Declaraties inzake Armoede Gezondheid en Kinderen 
Bijdragen vanuit Nationaal fonds Kinderhulp 
Ontvangen donaties 
Rente spaarrekening 

60.000 50.000 
35.000 38.000 
21.606 21.781 
3.916 6.620 
4.315 14.685 

148 

124.837 131.234 

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 
Bijdrage Kunst en Cultuur 
Suppletie-regeling talenten 

Bijdrage Armoede gezondheid en kinderen 

60.975 54.310 
55.324 46.980 

1.220 
116.299 102.510 
23.161 25.750 

139.460 128.260 

In het boekjaar 2018 zijn 717 (2017: 710) aanvragen gehonoreerd voor de reguliere aanvragen. 
In het boekjaar 2018 zijn 145 (2017: 180) aanvragen gehonoreerd voor de armoede gezondheid 
en kinderen. 

10. Overige lasten 

Deze kunnen als volgt worden samengevat: 

Bankkosten 
Accountantskosten 
Assurantie 
Diversen 

333 
2.120 
363 

327 
1.815 

378 
268 

2.816 2.788 
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OVERIGE GEGEVENS 

Voorstel resultaatbestemming 

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

mutatie aan de bestemmingsreserve Cultureel Stimuleringsfonds: 
mutatie aan de bestemmingsreserve suppletieregeling talenten: 
mutatie aan de overige reserve: 

€ 
€ 
€ 

-1.050 
-63 

-16.326 

€ -17.439 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening over het 
boekjaar 2018. 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

J.F. Dresscher-Elzinga 
(voorzitter) 

A. van Drie 
(penningmeester) 

A. van der Werf 
(bestuurder) 

A. Dunnink 
(Secretaris) 

H. Klaseboer 
(bestuurder) 

E.R. Helder 
(bestuurder) 

20 Jaarverslag 2018 ! Stichting Meedoen Zwolle 



Zwolle, 20 februari 2019 
Dit jaarverslag van 2018 wordt 'opgedragen' aan onze vrijwilliger Leo Bos. Hij is al 5 jaren achtereen elke week bij 
het bureau gekomen om zorg te dragen voor "het betalingsverkeer" en de controle van de administratie. 
Zijn betrouwbaarheid en nauwkeurige werkwijze hebben ons in staat gesteld om in de afgelopen jaren zovele 
ouders en kinderen daadwerkelijk te ondersteunen. Plusminus 5.000 bijdragen voor bijna€ 500.000,- ! 
Met andere woorden: ook namens het bureau geldt: "Leo Bedankt!!" 

Het bureau van stichting Meedoen Zwolle, 
• Angela Schuit-Ter Huurne 
• Diane Tjonk (en Conny Dingjan) 
• Naomi Rahajaan (en N. v.d. Weijden) 
• Johan Groothedde 

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. 

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 


