Financieel jaarverslag 2018
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Voorwoord voorzitter
Het jaar 2018 stond enerzijds in het teken van de voortgang en ontwikkeling van de verschillende
Support projecten, Support Kids, Support Jongeren en Support Wegwijsmaatje en anderzijds de
verdere ontwikkeling en uitdieping van het V-O-L ofwel Vrijwilligers Organisatie Leeuwarden.
Met name de ontwikkeling en plaats van het V-O-L binnen het sociaal domein en de functies van de
sociale basis, zoals die worden benoemd in Koersdocument Sociaal Domein van de gemeente
Leeuwarden, nam in 2018 een centrale plaats in.
Dit proces van overleg en samenspraak met allerlei vrijwilligersorganisaties en de gemeente
Leeuwarden vroeg de nodige aandacht en volharding van de initiatiefgroep (Humanitas Leeuwarden,
Stichting AanZet en Support Fryslân). Daarbij was van groot belang dat consequent werd
weergegeven waar de vrijwilligersorganisaties voor staan en hoe ze willen meedoen met de
uitvoering van het Koersdocument.
Daarnaast was Support Fryslân nauw betrokken bij het ontwikkelen en concretiseren van het Digitaal
Platvorm Vrijwilligerswerk Leeuwarden met als doel het online en openbaar maken van dit platform.
Al deze activiteiten die uitgebreid worden toegelicht in dit jaarverslag hebben veel tijd en inzet
gevraagd van alle betrokkenen en in het bijzonder van de medewerkers van Support Fryslân, met
name genoemd de coördinator. Een woord van oprechte dank is hier zeker op zijn plaats.
Voor zowel het bestuur als de medewerkers van Support Fryslân wordt 2019 een spannend jaar. Het
verder concretiseren van de samenwerking en de positie van het V-O-L binnen het toekomstige
sociaal domein van de gemeente Leeuwarden is en blijft een uitdaging.
Klaas J. van der Heide
voorzitter Support Fryslân

Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2018
Personeelszaken
In 2018 zijn er een aantal wisselingen geweest in het team. In juli is afscheid genomen van Vera van
Dijk. Zij is als jongerenwerker aan de slag gegaan bij Kearn. De uren die daardoor vrijkwamen zijn
vanaf augustus ingevuld door Anouk Bosman. In verband met ziektevervanging is Lianne Veenstra
vanaf juli in dienst gekomen bij Support Fryslân.
Hanneke Willekes haar contract werd na 2018 niet verlengd. In december hebben wij afscheid van
haar genomen.
Daarnaast werd in 2016 afscheid genomen van stagiaires Lianne Janssens en Edieon Koeiman. Lianne
Veenstra heeft haar stage in juni afgerond en is daarna in dienst getreden bij Support Fryslân.

Studenten Atelier
Sinds september 2018 is Support Fryslân Student Atelier van de opleiding Pedagogiek van
NHL/Stenden Hogeschool. In september zijn 7 studenten gestart in het atelier. Zij zullen diverse
opdrachten voor de organisatie uitvoeren.

Projecten
In 2018 heeft Support Fryslân uitvoering gegeven aan 3 projecten: Support Jongeren, Support Kids en
Wegwijsmaatje. Daarnaast is Support Fryslân actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het
Digitaal Platform Vrijwilligerswerk Leeuwarden en Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (V-O-L).
Support Jongeren was in 2018 actief in 9 Friese gemeenten en begeleidde 103 koppelingen.
Support Kids was in 2018 actief in de gemeente Leeuwarden en de gemeente Tytsjerksteradiel. Er
werden 12 kinderen gekoppeld aan een maatje.
Wegwijsmaatje heeft in 2018 20 ex-AMV’ers voorzien van een maatschappelijk begeleider. Najaar
2018 heeft Support Fryslân besloten om niet mee te doen aan de aanbesteding voor een
vervolgperiode van de maatschappelijke begeleiding omdat Support Fryslân niet wil concurreren met
andere vrijwilligersorganisaties en de grote van de nieuwe opdracht de identiteit van Support Fryslân
te veel zou aantasten. Door deze keuze zal Wegwijsmaatje in 2019 worden afgerond.

Groepsactiviteiten
In het voorjaar van 2016 heeft Support Fryslân deelgenomen aan de OranjeFonds collecte. Met het
geld dat hiermee binnen was gekomen is er een groepsactiviteit voor de koppels van de
maatjesprojecten georganiseerd.
Het was de bedoeling dat dit een eenmalige activiteit zou zijn. De reacties van de doelgroep en de
vrijwilligers waren na de activiteit echter zo positief dat werd besloten om in 2017 nog driemaal een
groepsactiviteit te organiseren. Deze activiteiten waren een groot succes en zijn in 2018 voortgezet.
Door een financiële ondersteuning van het Oranjefonds zijn er in 2018 maandelijks een
groepsactiviteiten aangeboden.

Digitaal Platform Vrijwilligerswerk Leeuwarden
Als lid van het projectteam is Support Fryslân in 2018 nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen
van een online en openbaar platform in de gemeente Leeuwarden, dat de vraag naar en aanbod in
vrijwilligerswerk inzichtelijk maakt. Overige leden van het projectteam zijn AanZet, WELLZO en de
gemeente Leeuwarden. De verwachting is dat het digitaal platform in het voorjaar van 2019 wordt
gelanceerd.

Nominatie Vrijwilligersprijzen
Eind 2017 is Support Fryslân door de gemeente Leeuwarden genomineerd voor de landelijke ‘Meer
dan Handen Vrijwilligersprijzen’ van Movisie. Support Fryslân is in februari aanwezig geweest bij de
uitreiking. Helaas was er geen prijs voor de organisatie.

V-O-L
V-O-L staat voor Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden. De initiatiefgroep bestaat uit Humanitas
Leeuwarden, Stichting AanZet en Support Fryslân.
V-O-L zet zich sinds december 2017 in om de samenwerking tussen vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en andere betrokken partijen in Leeuwarden te versterken en voor het
versterken van de positie en rol van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligers en organisaties staat bewust los van elkaar omdat V-O-L zich wil inzetten voor zowel de
vrijwilliger als de vrijwilligersorganisatie en initiatieven.
In het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente
Leeuwarden over de ontwikkeling, rol en functies van de sociale basis waarover wordt gesproken in
het Koersdocument Sociaal Domein.
Daarin is ook opgeroepen om de sociale basis meer mee te nemen in de ontwikkeling van het sociaal
domein. De gemeente heeft hier gehoor aangegeven door V-O-L de opdracht te geven om dit te
onderzoeken en de sociale basis aan het woord te laten. In november is het rapport ‘De SOCIALE
BASIS aan het woord’ gepresenteerd.
Sindsdien heeft V-O-L zich ingezet om de conclusies van het rapport onder de aandacht te brengen
en de gemeente te bewegen om hier invulling aan te geven. Gevolg hiervan is dat voor 2019 de
gemeente Leeuwarden V-O-L gevraagd heeft om verder onderzoek te doen binnen de sociale basis.
De bedoeling van het onderzoek is om in kaart te brengen wat al goed is en behouden moet blijven,
welke aanvullende wensen en behoeften er zijn en hoe dat zo dicht als mogelijk in de eigen wijk,
buurt of dorp kan worden gerealiseerd.

Samenstelling team 2018
Coördinator:
Vrijwilligersbegeleiders:

Administratief medewerker:
Stagiaires:

Erik Blank
Vera van Dijk
Zoë Bult
Hanneke Willekes
Lianne Veenstra
Anouk Bosman
Jacqueline Krol
Lianne Janssens
Edieon Koeiman
Lianne Veenstra

24 uur
24 uur
26 uur
16 uur
16 uur
24 uur
5 uur

tot juli
tot eind december
vanaf juli
vanaf augustus
tot februari 2018
tot februari 2018
januari tot juli 2018

Samenstelling bestuur 2018
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

de heer K.J. van der Heide
de heer A.G. Arnold
mevrouw W. Dümmer
de heer R. Kelder
mevrouw M. Wagenmakers
de heer C.T. Elzinga

vanaf februari
vanaf april

Doelstellingen en resultaat koppelingen 2018
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de begeleidde koppelingen per project in 2018.
Support Jongeren
Subsidiënt
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente de Fryske Marren
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Tytsjerksteradiel
Klaarkampster Weeshuis / Kansfonds – Noord West Friesland
Totaal

Doelstelling
2
8
8
50
5
10
13
5
10
111

Resultaat
2
7
3
50
4
10
13
5
9
103

Support Kids
Subsidiënt
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tytsjerksteradiel
Totaal

Doelstelling
10
2
12

Resultaat
10
2
12

Doelstelling
20
20

Resultaat
20
20

Wegwijsmaatje
Subsidiënt
Gemeente Leeuwarden
Totaal

Toelichting doelstellingen en resultaat koppelingen 2018
Er kan worden vastgesteld dat het aantal begeleidde koppelingen bij Support Jongeren en Support
Kids ten aanzien van de voorgaande jaren op hetzelfde niveau is gebleven.
In 5 van de 9 gemeenten is het maximaal te begeleiden aantal koppelingen behaald. In de gemeente
Opsterland, Heerenveen en de Fryske Marren werden in 2018 minder jongeren aangemeld voor een
maatje.

Jaarrekening
Balans
Omschrijving
Resultaat vorige boekjaren
Bank
Rabobank spaar
Loonheffing
Premies pensioenfonds
Crediteuren
Loopbaanbudget
Nog te betalen/ontvangen
Saldo
Totaal

Activa

Passiva
€ 29.459,38

€ 15.345,18
€ 30.034,58
€ 9.481,52
€ 55,31
€ 3.461,22
€ 870,59
€ 3.139,21
€ 1.087,47
€ 46.467,23

€ 46.467,23

Resultatenrekening
Omschrijving

Verlies

Bruto loon
Reservering overig
Premies ZVW werkgever Jongeren
Sociale lasten werkgever
Premies pensioenfonds
Bruto loon kids
Ontvangen ziektegeld
Arbokosten
Vergoeding stagaires
Reis en verblijfkosten personeel
Opleidingskosten en coaching
Loonadminstratie door derden/accountant
Bruto loon Wegwijsmaatje
Vakantiegeld kids
Bijzondere kosten bestuur
Vakantiegeld Wegwijsmaatje
Premies ZVW werkgever Kids
Premies ZVW werkgever Wegwijsmaatje
Sociale lasten werkgever Kids
Sociale lasten werkgever Wegwijsmaatje
Premies pensioenfonds Kids
Premies pensioenfonds Wegwijsmaatje
NL-doet
Kosten V.O.L
Overige personeelskosten
Huur
Energie
Water
Afvalbeheer
Schoonmaakkosten

€ 54.007,06
€ 4.243,28
€
771,05
€ 2.585,71
€ 11.081,08
€ 11.772,01

Winst

€
€
987,60
€ 1.700,00
€ 3.321,81
€
456,37
€ 1.089,00
€ 32.300,07
€ 6.207,33
€ 2.403,35
€ 17.031,76
€
170,55
€
467,99
€
571,94
€ 1.569,35
€ 2.451,18
€ 6.725,61
€
395,33
€ 4.069,80
€
713,67
€ 7.100,00
€ 1.988,93
€
65,76
€
357,40
€ 3.076,84

6.851,85

Kantoorbenodigdheden
Internet/telefonie
Porto
Abonnementen
Bankrente
Overige kantoorkosten
Assurantiekosten
Trainingskosten/kantine
Reclamekosten
Representatiekosten
Drukwerk
Drukwerk/reclame Wegwijsmaatje
Declaratie vrijwilligers jongeren
Reiskosten vrijwilligers jongeren
Overige kosten vrijwilligers
Declaratie vrijwilligers kids
Reiskosten vrijwilligers kids
Declaratie vrijwilligers wegwijsmaatje
Reiskosten vrijwilligers wegwijsmaatje
Laptops wegwijsmaatje
Groepsactiviteiten Jongeren/Kids
Groepsactiviteiten Wegwijsmaatje
Bankkosten
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Friese Meren Jongeren
Gemeente Leeuwarden Jongeren
Gemeente Opsterland jongeren
Gemeente Smallingerland jongeren
Gemeente Sud West Fryslan jongeren
Tytsjerksteradiel jongeren
Leeuwarden Wegwijsmaatje
Gemeente Leeuwarden Kids
Gemeente Tytsjerksteradiel Kids
Heijengafonds
Stagefonds
Gr.Act. Wegwijsmaatje Oranjefonds
Gr.act. Jongeren/Kids Oranjefonds
Kl.Weeshuis Jongeren NW-Fryslan subsidie 2018
NL-doet
Leeuwarden digitaal platform
Kinderhulp
V.O.L
Diaconie
Kansfonds Jongeren NW-Fryslan
Saldo verlies
Totaal

€
€
€
€

220,27
1.434,58
664,83
617,93

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
1.351,88
500,64
125,00
112,55
936,57
181,50
3.261,44
2.386,98
902,62
593,05
516,09
617,13
1.146,15
5.564,40
747,61
330,95
120,32

€

€ 202.021,82

28,41

€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 44.000,00
€ 4.500,00
€ 10.610,00
€ 13.442,00
€ 4.666,67
€ 38.850,00
€ 23.500,00
€ 2.333,33
€ 2.500,00
€ 2.568,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€
400,00
€ 2.250,00
€ 2.450,00
€ 9.628,49
€ 4.355,60
€ 5.000,00
€ 1.087,47
€ 202.021,82

Positie Support Fryslân eind 2018
Aan het eind van het boekjaar 2018 kan worden vastgesteld dat Support Fryslân in bijna alle
gemeenten de afspraak van het maximaal aantal te begeleiden koppelingen heeft voldaan.
Ondanks het kleine negatief resultaat over 2018 kan, gelet of de reserves, worden gesteld
dat de stichting er financieel gezond voor staat.

Accordering bestuur Stichting Support Fryslân

