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Woord vooraf
Het jaar 2019 is voor de Jeugdbond een jaar geweest met veel wisselingen in het personeel. De
plaatsen van ervaren collega’s werden ingenomen door nieuwe gezichten. Dit vergt veel van een
organisatie, maar desondanks zijn de meeste beleidsvoornemens uitgevoerd en hebben veel
activiteiten plaatsgevonden. Hierover wordt u in dit verslag geïnformeerd. Na de Heere danken we
alle medewerkers en vrijwilligers.
Normaliter wordt in een jaarverslag vooral teruggekeken. Echter, dit jaarverslag komt tot stand in
een bijzondere periode: de Corona crisis heeft al grote gevolgen voor de activiteiten van de
Jeugdbond, en zal naar verwachting ook de komende maanden een stempel blijven drukken. Dit alles
onderstreept onze totale afhankelijkheid van de leiding en zegen van de Heere. Het is het gebed van
bestuur en medewerkers van de Jeugdbond om Habakuk vertrouwend na te mogen zeggen: “de HEERE
Heere is mijn Sterkte” (3:17-19). Zowel voor 2019 als voor 2020.
H.P. Kranendonk - secretaris

1. Bestuursverslag
ALGEMEEN

1.1 Beleid, strategie, missie/visie
De kinderen en jongeren voor wie wij ons werk doen, zijn de kinderen van de gemeente. Ze zijn
geboren binnen de lichtkring van het Evangelie, of ze zijn daar door de Heere gebracht. Het zijn
gedoopte jongeren, die het teken en zegel van Gods verbond dragen op hun voorhoofd. Dat betekent
niet dat ze automatisch geloven en zalig worden. Daarvoor moeten ook zij door Gods Geest opnieuw
geboren worden. Een waar geloof en oprechte bekering zijn nodig. De Bijbel leert ons dat dit ook
mogelijk is! De HEERE belooft dat het zaad van de gemeente Hem zal dienen (Ps. 22: 31). Als Christus
Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien (Jes. 53: 10). Daarom doen wij het
werk onder de jongeren van de kerk vanuit het verlangen dat jongeren de Heere leren kennen. Dit is
het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die Gij gezonden
hebt, sprak Jezus tot Zijn Vader (Joh. 17: 3). Van daaruit zijn we dienstbaar aan de kerk, door
jongeren aan het Woord en de gemeente te verbinden.
In dat perspectief hebben we ook in 2019 ons werk gedaan. In 2018 is het beleidsplan voor de periode
2018-2020 opgesteld. Dit bepaalde in 2019 de focus en de activiteiten van de Jeugdbond. Het spitste
zich toe op de volgende belangrijke punten:
- Gemeentebreed werken; de gemeenten meer begeleiden in de zorg voor alle jongeren. In diverse
gemeenten startten pilots.
- Meer uitbesteden aan vrijwilligers; een nieuwe balans in landelijke jongerenactiviteiten en
maximale verzelfstandiging van activiteiten. De landelijke +16 activiteitencommissie kreeg vorm.
- Aandacht voor ouders; naast aanbod van eigen activiteiten vooral samenwerking met andere
organisaties binnen het Platform Toerusting (KGJO). Dit had in 2019 goede voortgang.
- Jongerenplatform; inzet op herkenbaar en betrouwbaar jongerenplatform dat jongeren inspireert
en toerust rond geloofsthema’s. In 2019 werden de voorbereidingen voor dit platform getroffen.
- Themagericht werken; thema’s via allerlei kanalen communiceren met verschillende
doelgroepen. Met name de thema’s ‘Bijbellezen’, ‘Veilig jeugdwerk’ en ‘Jongerenmentoraat’
kregen in 2019 de aandacht.

1.2 Financiën
De exploitatie over 2019 sloot met een tekort van ongeveer € 27.000. In de begroting was rekening
gehouden met een tekort van € 145.000. De belangrijkste oorzaken voor het verschil zijn de lagere
beschikbare personeelsformatie en een positief resultaat voor de Koers-vakanties. De bestedingen ten
laste van de bestemmingsreserves in 2019 waren ongeveer € 92.000. In de begroting was rekening
gehouden met € 134.000. In deze cijfers komt tot uitdrukking dat de personeelsformatie in 2019 niet
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optimaal was. Voor de Koers-vakanties kon in 2019 € 41.000 worden toegevoegd aan de
bestemmingsreserve die bedoeld is voor jaren waarin de exploitatie van deze activiteiten niet sluitend
is. Het resultaat uit de gewone exploitatie kwam uit op € 24.000 positief. In de begroting was rekening
gehouden met een tekort van € 11.000. We mogen met dankbaarheid vaststellen dat de opbrengsten
uit fondswerving in 2019 uitkwamen op bijna € 577.000. In de begroting was hiervoor € 585.000
begroot. In 2018 kwamen deze opbrengsten uit op ruim € 587.000.
In de meerjarenramingen wordt nog steeds uitgegaan van een geleidelijke afbouw van de
bestemmingsreserves. Het financiële beleid in de achterliggende jaren was gericht op het
beleidsmatig besteden van de opgebouwde bestemmingsreserves. De komende jaren zullen de
bestemmingsreserves opdrogen en zal er toegewerkt worden naar een situatie waarbij de kosten en
opbrengsten in evenwicht zijn. Dat betekent dat in de komende jaren nagedacht moet worden over
wat nodig is om vanaf 2022 het financiële evenwicht mogelijk te maken. Er is een continuïteitsreserve
aanwezig van € 800.000. Deze continuïteitsreserve is gevormd om het belang van de vaste kosten te
kunnen opvangen voor een periode van één tot anderhalf jaar. Onder de vaste kosten worden verstaan
de personeelskosten, de huurkosten en een deel van de kosten beheer en administratie én de
boekwaarde van de vaste activa.
Bestemmingsreserves
Stand
01-01-19
Toekomst voor de kerk
Uitbreiding jongerenzorg
Koers vakanties
TOTAAL

212.837
108.259
65.104
386.200

Bij:
dotatie
41.000
41.000

Af:
onttrekking

Stand
31-12-19

18.000
74.000
92.000

194.837
34.259
106.104
335.200

De bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk is het resterende saldo van de driejaarlijkse actie in
2011. De besteding hiervan is opgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren.
De bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg is het aandeel van de Jeugdbond in het resultaat
van de driejaarlijkse actie in 2014. De besteding hiervan is eveneens opgenomen in het beleidsplan
voor de komende jaren.
De bestemmingsreserve Koers vakanties is ontstaan door overschotten op vakanties in voorgaande
jaren. De reserve is bedoeld als dekking voor het geval zich een exploitatietekort voor deze activiteit
voordoet.
2019
€

2018
€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar
Stand per 31 december

39.295
23.949
63.244

23.177
16.118
39.295

In opdracht van het deputaatschap KGJO verzorgde de Jeugdbond de coördinatie van de toerusting
van (met name) ouders in de Gereformeerde Gemeenten. Hiervoor ontving de Jeugdbond een
vergoeding van het deputaatschap.
Ten behoeve van de speerpunten Jongerenplatform en Themagericht werken heeft de Jeugdbond
(vanuit de bestemmingsreserves) extra gelden vrijgemaakt om dit te realiseren. Bij het
jongerenplatform betreft dit de financiering van een nieuwe te ontwikkelen platform en de
personeelskosten vanuit de bestemmingsreserves. Bij het themagericht werken gaat dit vooral om
een verhoging van het PR budget, waarvan het jongerenplatform ook profiteert.

Toekomstparagraaf
De door het bestuur vastgestelde begroting voor 2020 ziet er in samenvattende zin als volgt uit:
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2020
€
Opbrengsten

2.339.000

Kosten activiteiten

1.768.000

Beheerslasten

669.000

Totale kosten

2.437.000

Resultaat

-98.000

Zie voor de financiële verantwoording van 2019 en een begroting voor 2020 de – door accountant Van
Ree goedgekeurde – jaarrekening over 2019.
In het beleidsplan voor de komende jaren is vastgelegd hoe de bestemmingsreserves uit de
opbrengsten van de verschillende jeugdwerkacties besteed zullen worden. Dat leidt ertoe dat in de
begroting voor 2020 de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.
In 2020 zal een oriëntatie plaatsvinden op de mogelijkheden om nieuwe software te gaan gebruiken
om de administratie van de Jeugdbond toekomstbestendig te maken. Bij het opstellen van de
begroting was nog niet bekend wanneer en hoe die oriëntatie vorm zou krijgen. Inmiddels is een
onderzoek gestart onder leiding van een externe deskundige. De kosten voor dit onderzoek komen
ten laste van de exploitatie in 2020. Dat kan leiden tot een hoger exploitatietekort dan begroot. De
bestaande exploitatiereserve biedt daarvoor de benodigde ruimte.
Een groot deel van de liquide middelen van de Jeugdbond is ondergebracht bij het deputaatschap
Kerkelijk Grootboek. Om in 2020 aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is tijdig een deel
van de tegoeden opgevraagd.
Coronacrisis
Bij het opstellen van het jaarverslag is inmiddels sprake van een grote crisis als gevolg van de
coronapandemie. Deze crisis zal ook de Jeugdbond raken. Vanwege de overheidsmaatregelen zag de
Jeugdbond zich genoodzaakt in ieder geval alle activiteiten die plaats zouden hebben in de periode
16 maart tot medio juni, af te zeggen. Er wordt hard gewerkt om activiteiten te verzetten naar het
najaar of nog later in het volgende seizoen.
Toch zal deze crisis de Jeugdbond financieel raken. Niet alles kan naar het najaar worden verplaatst.
Er zijn meer annuleringen dan normaal. Niet elke accommodatie of andere leverancier gaat kosteloos
akkoord met annulering of verplaatsing van een activiteit.
De Koers-vakantie naar Valencia die 27 april zou vertrekken, is geannuleerd. Omdat veel maatregelen
gelden tot 1 juni, gaat de Jeugdbond er vooralsnog van uit dat de Koers -vakanties in juli en augustus
wel kunnen doorgaan. Echter, de werving van deelnemers (en stafleden) ligt stil. Daardoor is het de
verwachting dat er in 2020 minder deelnemers met de Koers-vakanties zullen meegaan. De Jeugdbond
probeert hierop te anticiperen door sommige reizen enigszins af te schalen of zelfs te annuleren. Dit
zal hopelijk het financiële risico verkleinen.
Bij een langdurige pandemie loopt de Jeugdbond meer financiële risico's met betrekking tot de Koers
vakanties. Het is nog niet goed te overzien welke mogelijkheden er zijn om reizen te verplaatsen naar
het najaar of naar volgend jaar, en of deelnemers daarmee akkoord gaan. De dekking van de overhead
zal onder druk komen te staan. Dit alles kan een sterk negatief effect hebben op de exploitatie van
de Koers-vakanties. Hoe groot dit effect zal zijn, is door de vele onzekerheden nog niet te overzien
bij het afronden van dit jaarverslag. Hoe coulant moeten en kunnen leveranciers zijn? Keert de
reisverzekering van de deelnemers iets uit? Zijn deelnemers bereid bij te dragen aan het verlies,
zodat we er samen voor kunnen zorgen dat dit prachtige werk naar de toekomst toe in stand kan
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worden gehouden? Een eerste impactanalyse mbt. de Koers-vakanties in juli en augustus laat zien dat
de Jeugdbond de tegenvallende resultaten vanuit de financiële reserves moet kunnen dragen.

Realisatie beleidsplan
Bij alle (tien) speerpunten die de Jeugdbond heeft geformuleerd in het beleidsplan 2018-2020 wordt
voortgang geboekt. Sommige beleidsvoornemens zijn inmiddels gerealiseerd.
Zoom je in op de concrete uitwerkingen, dan is te zien dat de uitvoering van het beleidsplan helaas
wel vertraging oploopt. In zowel 2018 als 2019 waren er vacatures voor cruciale posities. In 2020 zal
de coronacrisis en mogelijk de vervanging van enkele IT-systemen de voortgang van het beleidsplan
remmen. Dit betekent dat er in het najaar van 2020 een update van het beleidsplan zal plaatshebben
die vooral gericht zal zijn op het voortzetten van de in 2018 ingezette beleidskeuzes. Niemand weet
welke invloed de coronacrisis heeft op het jeugdwerk en het gemeentezijn in de toekomst, maar voor
de Jeugdbond lijkt nu continuïteit het belangrijkste. Dit vraagt vooralsnog eerder een verscherping
van de bestaande uitdagingen dan allerlei nieuwe uitdagingen. Eind 2020 zal een nieuw beleidsplan
klaar moeten zijn voor de periode 2021-2023.
Nieuw in 2020 zijn onder andere de moeder-dochterdagen en de lancering van het digitale
jongerenplatform. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe landelijke
jeugdwerkactie in 2021. Eind 2020 zal deze worden geïntroduceerd.

1.3 Personeel
De veelheid aan taken die het landelijk jeugdwerk met zich meebrengt, werd in 2019 door het
personeel van de Jeugdbond met veel toewijding en betrokkenheid opgepakt. Daarbij werd intensief
samengewerkt met veel vrijwilligers.
De collega’s Marieke de Groot-Schalk, Jeroen Kriekaard, Elisabeth van Woudenberg-Steenstra en
Gertrude de Regt verlieten de organisatie. Gertrude vertrok na 17 jaar trouwe dienst naar het
onderwijs. Door deze mutaties ontstonden diverse vacatures die langere tijd open stonden. Gelukkig
konden begin 2020 twee nieuwe collega’s starten: Gertjan van der Jagt als communicatieadviseur
(januari) en Joline van den Ende als -12 jeugdwerker en coördinator KGJO (maart).
Het ziekteverzuim bleef laag in 2019: 1,15%. Er was aandacht voor werkdruk, samenwerking en
teamcultuur.

1.4 Bestuur
De Jeugdbond is een vereniging, waarbij de leden – de plaatselijke jeugdverenigingen – het bestuur
kiezen. In 2019 heeft het bestuur diverse malen vergaderd om de belangen van de Jeugdbond te
behartigen.
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd en was op 31-12-2019 als volgt:
• Ds. H. Brons, Vlaardingen - voorzitter
• Dhr. C.J.R. van Binsbergen, Leidschendam
• Dhr. G.J. Brouwer, Woudenberg - penningmeester
• Mw. A. Kik-Post, Mijnsheerenland
• Dhr. H.P. Kranendonk, Waddinxveen - secretaris
• Dhr. E.J. Nieuwenhuis, Waddinxveen
• Ds. R.A.M. Visser, Apeldoorn – waarnemend voorzitter
De directie werd in 2019 gevoerd door L.A. Kroon, Woerden.

1.5 Dwarsverbanden
De Jeugdbond is dé jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten, en zoekt daarom de
samenwerking met andere organisaties die zich ook met jongeren en opvoeders bezighouden, zoals:
•
•
•

Deputaatschap KGJO + Werkgroep Gezin
Cursus Godsdienst Onderwijs
De Vluchtheuvel
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•

Deputaatschappen als Israël, Bijzondere Noden, Zending, Evangelisatie

Ook in de gereformeerde gezindte werkt de Jeugdbond samen met partijen als:
•
Landelijke jongerenorganisaties
•
Erdee Media Groep
•
Driestar Educatief
•
Woord en Daad
De samenwerking is geen doel op zich, maar moet een win-win situatie zijn en passen binnen de
beleidsdoelstellingen van de Jeugdbond.

1.6 Vrijwilligers
De inzet van de vrijwilligers is voor de Jeugdbond van onschatbare waarde. Vakantielocaties regelen,
materiaal voor tienerclubs schrijven, de PR van de Jeugdbond vormgeven, redactiewerk doen, het
materiaal voor kinderclubs inpakken voor verzending, bestuurstaken verrichten… het zijn allemaal
dingen die door vrijwilligers worden gedaan. Vrijwilligers vergroten ook het draagvlak voor de
Jeugdbond en de betrokkenheid bij het jeugdwerk. In 2019 waren er landelijk maar liefst 137 mensen
als vrijwilliger actief voor de Jeugdbond.

1.7 Communicatie
Communicatie is voor de Jeugdbond ontzettend belangrijk. Ook het afgelopen jaar heeft de
Jeugdbond daarin stappen gezet. We werkten vanuit het verlangen dat jongeren de Heere leren
kennen, dan vinden ze hun bestemming. De Heere Jezus heeft dit Zelf volmaak t verwoord in het
hogepriesterlijke gebed: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en
Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt (Joh. 17:3). De Jeugdbond heeft de communicatie met
jongeren en de achterban geïntensiveerd door meer gebruik te maken van social media en beeld. Het
vraagt een blijvende bezinning hoe deze middelen verantwoord kunnen worden ingezet. De
Jeugdbond ervaart een zekere spanning tussen het bereiken van jongeren in de (digitale) werelden
waarin zij zich bevinden, en (het uitdragen van) het besef dat we geroepen worden om pelgrims en
vreemdelingen op de aarde te zijn.
PLAATSELIJK JEUGDWERK

1.8 Kompas
De commissie stelde in het afgelopen jaar diverse nummers van Kompas samen. Alle nummers werden
geschreven rondom het jaarthema: ‘Mensen in de Bijbel’. Zo werden er vertellingen geschreven over
Jozua, Stefanus, Esther en Paulus. Ook werd er een schets geschreven over Jan de Bakker. Zoals
gebruikelijk kwam er rond de Kerst een Kerstprogramma beschikbaar. Voor jongere kinderen (-10)
en oudere kinderen (+10) waren aparte werkboekjes beschikbaar. In de handleiding konden
kinderwerkers naast de vertelling ook suggesties vinden voor de verwerking.

1.9 Treffer
In het seizoen 2019-2020 maakte de commissie verschillende Treffers. Zoals gebruikelijk waren alle
nummers die dit seizoen uitkwamen geschreven rondom een jaarthema. Dit jaar was het jaarthema
‘Strijd’. Op verschillende manieren werd dit thema uitgewerkt.
Verenigingen
Het aantal aangesloten verenigingen groeide in 2019 tot 403. Het aantal leden van de plaatselijke
verenigingen schommelt al enkele jaren rond de 10.500.

Aangesloten verenigingen
Aantal leidinggevenden
Aantal leden

2017
413
1881
10.569

2018
400
1834
10.481
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2019
403
1782
10.468

1.10 In de gemeente
Jeugdwerk vindt plaats in de gemeente. Daar zetten leidinggevenden zich in voor jongeren. En zij
doen dat niet alleen. Jongeren vragen de aandacht van heel de gemeente. Het is belangrijk dat
iedereen in de gemeente oog heeft voor de jongeren en de gemeente samen zoekt naar verbinding.
Als Jeugdbond zetten we daarom steeds meer in om ons advies en onze benadering van de gemeente
te verbreden. We bieden gemeenten een integrale visie op jongeren en helpen hen om dit concreet
uit te werken. We noemen dit gemeentebreed jeugdwerk. Dit betekent dat alle partijen die met
jongeren te maken hebben, zoals kerkenraad, catecheten, leidinggevenden en ouders, goed
samenwerken. Als Jeugdbond sluiten we hier op aan door één adviseur aan een gemeente te koppelen.
In 2019 zijn we met de pilotfase van gemeentebreed jeugdwerk gestart in vier gemeenten: Ede,
Ermelo, Krimpen aan den IJssel en Middelburg-Zuid. Naast deze nieuwe benadering zijn we ook nog
volop actief in gemeenten om leidinggevenden te helpen en te adviseren. Vaak doen we dit door even
te mailen, te bellen, of gaan we in op een concrete hulpvraag. Daarnaast bezoeken we de gemeenten
door middel van het Plaatselijk Jeugdwerkoverleg (PJO).
PJO
Aantal
Plaatsen

:8
: Rilland, Brakel (in samenwerking met Aalst en Poederoijen), Amsterdam-Noord,
Kamperland/Kortgene, Zwolle, Wolphaartsdijk, Nieuwe Tonge, ‘s Gravenzande

Basiscursus Vertellen
Plaatsen
: Veenendaal (23 deelnemers), Sliedrecht (25 deelnemers), Middelburg-Zuid (20
deelnemers)
Verdiepingscursus Vertellen
Plaats:
: Hardinxveld-Giessendam (12 deelnemers)

1.11 Jeugdwerktraining
In diverse gemeenten werd de Jeugdwerktraining gegeven. Tijdens deze training worden aan
leidinggevenden basisvaardigheden aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om deze vaardigheden
verder te verdiepen. Gemeenten kunnen, in overleg met de Jeugdbond, kiezen voor een aantal
modules. We bieden diverse modules rond Bijbelstudie, de inhoud van een JV-avond, groepsdynamica,
gespreksvaardigheden en je persoonlijke rol als leidinggevende.
Jeugdwerktraining
Aantal
:4
Plaatsen
: Middelharnis, Terneuzen, Waarde, Oud-Beijerland.

1.12 Jaarthema
Afgelopen jaar werkten we voor het eerst met een jaarthema, om onze inhoudelijke agenda richting
verenigingen en gemeenten een duidelijke lijn te geven. Het thema was ‘Hier spreekt God’. Het is
mooi als jongeren de gemeente als hun thuis ervaren, maar de kern is dat ze in de gemeente de stem
van God horen. Dáár draait het om. In het kader van het jaarthema hebben we een themapakket,
Bijbelstudies en leespreken aangeboden. Ook zijn er verschillende artikelen en blogs geschreven.
LANDELIJK JEUGDWERK

1.13 Bondsdagen -12
Op zaterdag 16 mei werden de -12 Bondsdagen gehouden in Amersfoort, Apeldoorn, Bodegraven,
Dordrecht en ’s-Gravenpolder. Het thema van de dag was: ‘Kom eens kijken!’. Het Bijbelgedeelte
over Filippus en Nathanaël stond in de Bijbelse vertelling centraal. Het thema werd uitgewerkt in het
klankbord en de Bijbelse vertelling. Ook in de vrije vertelling ‘Net als de Goede Herder’ is geprobeerd
om het thema terug te laten komen.
De Bondsdagen werden bezocht door ongeveer 3895 kinderen en 800 jeugdwerkleiders.
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1.14 Bondsdagen +12
De +12 Bondsdagen vonden ook plaats op zaterdag 16 mei. Het thema van de dag was: ‘Het roer in
handen – Gods leiding in jouw leven’. Het programma was opgebouwd rondom de geschiedenis van
Esther. Dwars door alles heen bleek dat God Zijn plan uitvoerde. De jongeren kwamen bij elkaar in
Alblasserdam, Boskoop, Ede, Kampen en Kapelle-Biezelinge.
Totaal kwamen er ruim 3400 jongeren en ongeveer 750 leidinggevenden bij elkaar.

1.15 Toerusting
Catechetentoerusting
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst, in samenwerking met CGO, een catechetentoerusting
opgezet en gegeven. Dit is een cursus van drie avonden waarin catecheten kennismaken met de
leefwereld van jongeren. Daarnaast bieden we vaardigheden om samen met jongeren Gods Woord te
lezen en bieden we luister- en gespreksvaardigheden aan, toegesneden op de praktijk van de
catechese binnen ons kerkverband. Deze toerusting bieden we op classicaal niveau aan, maar ook in
gemeenten.
Filippus
Het lezen van de Bijbel is in het leven van jongeren onmisbaar én kwetsbaar. De Bijbel, in de
Statenvertaling, is niet altijd even toegankelijk. Dit vraagt van jeugdwerkers kennis en vaardigheden
om jongeren mee te nemen de Bijbel in. Bijbellezen is voor jongeren van levensbelang en daarom is
het één van onze speerpunten. Dít vinden wij belangrijk en daarom steken we er veel energie in. We
doen dit bijvoorbeeld door het trainen van leidinggevenden.
We hebben twee regionale trainingen gegeven in Houten en Apeldoorn. Daarnaast zijn we in
verschillende gemeenten geweest om een toerustingsavond te geven rondom Bijbelstudie en
Bijbellezen.
Plaatsen : Apeldoorn (16 deelnemers), Houten (17 deelnemers)
Bijbelstudietoerusting in gemeenten: Borssele, Krabbendijke, Terwolde -De Vecht

1.16 Tienerdriedaagse
In 2019 werd voor het eerst een Tienerdriedaagse georganiseerd in Austerlitz. Vanuit de
Jeugdwerkactie ‘In het hart, in het oog’ is er geld beschikbaar om deze conferentie te organiseren.
Tijdens deze drie dagen werd met 35 jongeren nagedacht over het thema ‘Who are you?’. Daarbij
ging het over de vraag wie wij zijn voor de Heere, maar ook wie wij zijn voor onszelf en voor onze
naasten. Deze dagen werden georganiseerd met externe deskundigen van de Vluchtheuvel, OutbackExplorers en Van Grol weerbaarheid. De activiteit voorzag in een behoefte.

1.17 Activiteiten +16
Afgelopen jaar is er een nieuwe commissie opgestart om de activiteiten voor +16 jongeren te
organiseren. Deze commissie vult de leemte die ontstond na de ontmanteling van Check-in. De
commissie is in maart opgestart en in oktober was de eerste conferentie, die georganiseerd werd
vanuit deze commissie. Daarnaast heeft de commissie onderzoeken gedaan onder jongeren en
nagedacht over het beleid in de komende jaren.
Conferenties +16
Afgelopen jaar waren er twee +16 conferenties, beiden in Wenum-Wiesel:
Voorjaar 2019
Thema: ‘Puur Geluk’
Spreker: ds. D.W. Tuinier
Aantal deelnemers: 58
Najaar 2019
Thema: ‘Als God er niet is’
Spreker: ds. W. Visscher

9

Aantal deelnemers: 53

1.18 Zin-in
Bezinning en ontmoeting; dat staat centraal bij Zin-in. In 2019 stond het thema ‘Wijsheid of
dwaasheid’ centraal. Op diverse Zin-in avonden werden gedeeltes uit de Bijbelboeken Spreuken en
Prediker behandeld. Door de sprekers werd de vertaling gemaakt naar nu. Er is voor wat betreft het
aantal bezoekers per bijeenkomst een aanzienlijk verschil tussen de locatie Rotterdam en Amersfoort.
Aan het einde van het jaar is gekozen om locatie Rotterdam te laten vervallen en op zoek te gaan
naar een nieuwe locatie. Gemiddeld genomen bezoeken ongeveer 270 mensen de bijeenkomsten. De
conferenties in het voorjaar en najaar zijn goed bezocht.
Conferenties +21
In 2019 waren er acht +21 conferenties:
Voorjaar 2019
Thema: ‘Jij en Israël’, in samenwerking met deputaatschap Israël.
Locatie
Wenum-Wiesel
Amerongen
Burgh-Haamstede
Ter Aar

Aantal deelnemers
57
58
40
60

Najaar 2019
Thema: Dordtse Leerregels a.d.h.v. het boek ‘Zonder ons, in ons..’ van ds. A. Moerkerken.
Locatie
Wenum-Wiesel
Burgh-Haamstede
Wekerom
Wenum-Wiesel

Aantal deelnemers
57
44
46
52

1.19 Jeugdwerkdag
De Jeugdwerkdag werd in 2019 gehouden in Amersfoort. Tijdens deze jaarlijkse dag voor
leidinggevenden, vrijwilligers en ambtsdragers werd nagedacht over het thema ‘Een veilig nest – de
gemeente als thuis’. Ds. S.W. Janse hield de centrale lezing. Daarnaast waren er diverse bezinnende,
toerustende en praktische workshops.
De Jeugdwerkdag werd bezocht door ongeveer 200 mensen.

1.20 Koers-vakanties
De Koers-vakanties mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Er gingen in 2019 in
totaal 44 deelnemers meer mee dan in 2018. Ook droegen meer stafleden bij aan het goede verloop
van het seizoen. Van de deelnemers was 45% geen lid van een plaatselijke jeugdvereniging. Dat
betekent ook een extra bereik van jongeren ten opzichte van het bereik door middel van het
plaatselijke jeugdwerk. Met alle deelnemers konden de stafleden gesprekken voeren, Bijbelstudies
doen en luisteren naar de vragen die hen bezighouden. Ook dit jaar hebben de deelnemers van de
Koers-vakanties zich ingezet voor de kampactie. Deze is voorbereid in nauwe samenwerking met het
Deputaatschap Bijzondere Noden en de SDOK en heeft het prachtige bedrag opgebracht van
€ 76.521,47. De opbrengst van het kampproject gaat naar kinderen en jongeren uit Jordanië en
Nigeria, die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof.
Het thema van de Bijbelstudies was: ‘Gideon, de twijfelaar die overwon’.
Ons gebed en ons hartelijk uitzien is of de Heere ook dit werk wil zegenen, zodat jongeren Hem
mogen leren kennen of door Hem gesterkt mogen worden in het geloof.
Koers in cijfers
Waardering stafleden door deelnemers:
8,8
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Koers
Aantal vakanties
Aantal jongeren
Aantal kinderen
Totaal deelnemers
Aantal stafleden

2014
76
1499
322
1821
311

2015
74
1577
341
1918
302

2016
74
1544
305
1849
303

2017
77
1542
352
1893
310

2018
87
1767
379
2146
343

2019
92
1865
325
2190
354

1.21 Jeugdbeleid en kerkenraden
In 2019 heeft de Jeugdbond extra aandacht besteed aan de bewustwording en toerusting van
kerkenraden. Jeroen Kriekaard heeft veel kerkenraden bezocht om met hen na te denken over de
zorg voor alle jongeren in de gemeente. Daarnaast zijn veel adviezen gegeven aan gemeenten die
zich bezinnen op een vorm van jeugdbeleid. In diverse gemeenten startten commissies die zich
bezighouden met de zorg voor jongeren. Verschillende gemeenten bezonnen zich op
jongerenmentoraat of veilig jeugdwerk. Het gemeentebreed oog hebben voor de jongeren is een
belangrijke ontwikkeling, waar steeds meer kerkenraden op betrokken raken. De Jeugdbond denkt
daarin graag met kerkenraden mee. Daarnaast biedt de Jeugdbond op deze terreinen toerusting en
vorming aan. Diverse kerkenraden werden dan ook toegerust op het terrein van catechese en/of het
verbindende gesprek met jongeren

1.22 Daniël
In 2019 verschenen er drieëntwintig nummers van Jongerenblad Daniël, vol met inhoudelijke en
bezinnende artikelen over allerlei thema’s die jongeren raken. Een bijzonder speerpunt voor de
redactie was dit jaar het contact met lezers. Dit resulteerde in mooie gesprekken over de inhoud van
het blad, onder andere via sociale media. Aan de reacties te merken blijft het blad erg gewaardeerd,
al werd ook duidelijk dat een nieuwe vormgeving nodig is om het blad aantrekkelijk te houden.
Daarom is er door de redactie in 2019 nagedacht over nieuwe rubrieken en een nieuwe vormgeving,
die per 1 januari 2020 naar buiten is gebracht.
Aantal uitgebrachte nummers: 23
Abonneeaantal 2019: 7665

1.23 Uitgaven
De Jeugdbond geeft, meestal in samenwerking met een uitgever, boeken uit. We beperken ons daarin
tot de thema’s Bijbellezen, bidden en zingen. In het afgelopen jaar heeft de Jeugdbond een Bijbels
dagboek uitgegeven bij de Dordtse Leerregels met de titel ‘Contrast. 365 keer Dordt.’ . Dit was het
derde dagboek in de serie bij de gereformeerde belijdenissen. Ds. H. Brons, voorzitter van de
Jeugdbond, schreef een boekje met de titel ‘De gemeente, je thuis’.
Glossy
Op maandag 6 mei 2019 bracht de Jeugdbond een speciale glossy uit voor alle jongeren in de
Gereformeerde Gemeenten. Maandag 6 mei was het precies vierhonderd jaar geleden dat de Dordtse
Leerregels werden gepubliceerd. In de Grote Kerk van Dordrecht werden ze voorgelezen. Met de
glossy hebben we een poging gedaan om de inhoud van Dordt dichtbij jongeren te brengen door deze
belijdenis uit te leggen en samen te vatten. Op het uitgeven van deze glossy is bijzonder positief
gereageerd door de achterban.
OPVOEDERS

1.24 Vader-zoondriedaagses
Al een heel aantal jaren voorziet het initiatief van de vader-zoondriedaagse in behoefte. In de
herfstvakantie zijn twee driedaagses georganiseerd in de Belgische Ardennen (73 vaders en zoons).
Een afwisselend programma van outdoor, bezinning, opvoedingsaspecten en investering in je relatie
met je zoon(s), maakt de vader-zoondriedaagse uniek en aansprekend. Ook de Bijbelse bezinning
wordt bijzonder gewaardeerd. We zien ernaar uit dat de Heere ook dit werk zegent, zodat vaders en
zonen Hem leren kennen.
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1.25 EigenWijs
Door middel van het opvoedmagazine EigenWijs is er kennis gedeeld over de leef- en denkwereld van
jongeren aan opvoeders. In januari 2019 verscheen een nummer over ‘Omgaan met verschillen’. In
deze uitgave is het gegaan over situaties waarin gezinnen te maken hebben met verschillen. Dit
kunnen verschillen zijn tussen kinderen, maar ook verschillen met kinderen en jongeren uit de
omgeving. Halverwege het jaar, juli 2019, verscheen er een nummer over ‘In de put’. In deze uitgave
is het gegaan over verschillende leeftijdsgroepen en depressie. We leven in een gebroken wereld
waarin de gevolgen van de zonden te voelen zijn, ook in het gezinsleven.
TOT SLOT
In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van het werk dat de Jeugdbond in 2019 kon en mocht
verrichten voor kinderen, jongeren, leidinggevenden, ouders, ambtsdragers. De inspanningen door
medewerkers en vrijwilligers die hieraan ten grondslag liggen, zijn niet zomaar in woorden te vatten.
Met veel toewijding is gewerkt aan een veelheid aan activiteiten en diensten. Dagelijks vroeg het
team van de Jeugdbond na de lunchpauze om Gods onmisbare zegen over het werk, maar ook om de
bekering van de kinderen en jongeren voor wie wij het werk doen. Ook het kerkelijk jeugdwerk
gebeurt buiten het paradijs en is door de zonde onvolkomen. Toch mag er hoop en verwachting zijn,
omdat het mag plaatsvinden in het perspectief van Gods Koninkrijk. Koning Jezus kan niet zonder
onderdanen zijn, zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 27. Dat geeft de Jeugdbond veel
motivatie om jongeren te verbinden aan het Woord van God en aan de gemeente.
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Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking exploitatiesaldo)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

13.314
936.968
950.282

31.922
926.635
958.557

15.129
196.655
518.136
729.920

15.591
151.601
569.633
736.826

1.680.201

1.695.383

800.000
335.200
63.244
1.198.444

800.000
386.200
39.295
1.225.494

35.116
446.641
481.757

44.221
425.666
469.888

1.680.201

1.695.382

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Algemene reserve

SCHULDEN
Overlopende belastingen en sociale lasten
Overige schulden en overlopende passiva
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Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden
EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2019

Uitkomst
2019
€

Begroting
2019
€

Uitkomst
2018
€

OPBRENGSTEN
Opbrengsten uit betaalde activiteiten
Opbrengsten uit overige activiteiten
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Totaal opbrengsten

1.582.965
164.955
576.778
1.190
2.325.888

1.633.000
85.000
585.000
2.303.000

1.476.745
1.052.146
587.255
942
3.117.088

1.515.306
208.671
1.723.977

1.622.000
146.000
1.768.000

1.433.982
1.044.657
2.478.639

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten
Kosten voorlichting en fondswerving
Subtotaal beheerslasten

721.916
54.952
20.028
72.382
16.733
886.010

769.000
55.000
20.000
86.000
20.000
950.000

732.953
54.952
20.101
116.360
10.575
934.940

Af: doorberekende beheerslasten

251.919

266.000

293.562

Totaal beheerslasten

634.092

684.000

641.378

5.130

4.000

7.240

K O S T E N VO O R A C T I V I T E I T E N
Kosten voor betaalde activiteiten
Kosten voor overige activiteiten
Totaal kosten voor activiteiten

BEHEERSLASTEN

F I N A N C I E L E B A T EN E N L A S T E N
Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo

27.050-

145.000-

4.311

18.00074.00041.001
50.999-

30.000104.000134.000-

30.0002.00020.193
11.807-

MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES
Mutatie bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk
Mutatie bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg
Mutatie bestemmingsreserve Koers vakanties

MUTATIE CONTINUÏTEITSRESERVE
Mutatie algemene reserve
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-

-

-

23.949

-11.000

16.118

Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden
KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019

2018

€

€

-27.050

4.311

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

20.028
-

20.101
20.028

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- schulden

463
-45.054
11.869

20.101

479
105.470
156.380

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

-32.723

262.329

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-39.745

286.740

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)

1.420

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.127
-1.420

-3.127

Mutatie financiële vaste activa

-10.333

-12.216

Mutatie liquide middelen

-51.497

271.397

Liquide middelen per 1 januari
Mutaties
Liquide middelen per 31 december

569.633
-51.497
518.136

298.236
271.397
569.633

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5

Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor jaarverslaggeving RJk C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven".
Voor zover niet afzonderlijk vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur.
Voor de continuïteitsreserve geldt een bandbreedte van één tot anderhalf jaar voor het bedrag van de vaste
kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Indien de omvang niet betrouwbaar is vast te stellen, worden deze nalatenschappen op nihil
gesteld. Indien voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden ontvangen, worden deze
verantwoord als baten uit nalatenschappen in het boekjaar waarin de ontvangst plaats vindt.
De vooruitbetaalde kosten voor de driejaarlijkse acties worden op de balans opgenomen en bij de
eindafrekening in de exploitatie verwerkt.
Voor activiteiten waarvoor deelnemers of anderen een bijdrage betalen worden de kosten intern doorbelast. Uitgangspunt
voor de doorberekening is de salariskosten op basis van de bestede tijd, vermeerderd met een opslag voor
huisvestingskosten en de overige bedrijfskosten.
Het aantal fte's was respectievelijk per 31 december 2019 10,1 fte en per 1 januari 2019 10,8 fte.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke
reiskostendeclaraties.
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Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA
Materiële vaste activa

2019

€

2018

€

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

31.922
1.420
20.02813.314

48.896
3.127
20.10131.922

Aanschafwaarde per 31 december

93.289

113.796

100.000
836.968
936.968

100.000
826.635
926.635

10.429
2.422
2.278
15.129

11.312
2.757
2.001
15.591

39.257
6.500137.445
21.151
5.302
196.655

42.902
14.00092.794
26.975
2.930
151.601

Een specificatie van de materiële vaste activa is in bijlage I gegeven.

Financiële vaste activa
Lening u/g Kerkelijk Grootboek (rente 1,25 %)
Lening u/g Kerkelijk Grootboek (rente 1,5 %)

Leningen u/g Kerkelijk Grootboek
De leningen hebben een opzegtermijn van 24 maanden.
Bij eerdere opzegging kan een rentekorting in rekening gebracht worden,
berekend over het aantal maanden dat eerder wordt opgenomen.
In 2016 is voor € 450.000 opgezegd voor opname vanaf 2016.
Daarvan is t/m 2019 € 300.000 opgenomen.
Voorraden
Boeken, dagboeken e.d.
Spellen
Diversen

Vorderingen
Debiteuren Jeugdbond
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Vooruitbetaalde bedragen Koers vakanties e.a.
Vordering Deputaatschap KGJO
Diversen
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Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden
2019
€

2018
€

Liquide middelen
Rabo spaarrekening Jeugdbond
Rabo betaalrekening Jeugdbond
ING betaalrekeningen Jeugdbond
Kas Jeugdbond

215.170
165.941
136.227
799
518.136

315.160
193.548
60.545
381
569.633

800.000
800.000

800.000
800.000

PASSIVA

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging in boekjaar
Stand per 31 december

De continuïteitsreserve wordt gevormd om het belang van de vaste kosten te kunnen opvangen voor een
periode van één tot anderhalf jaar.
Onder de vaste kosten worden verstaan de personeelskosten, de huurkosten en een deel
van de kosten beheer en administratie én de boekwaarde van de vaste activa.
Deze vaste kosten bedragen ca. € 800.000 per jaar.

Bestemmingsreserves
Stand
01-01-19
Toekomst voor de kerk
Uitbreiding jongerenzorg
Koers vakanties

212.837
108.259
65.104
386.200

Bij:
dotatie

Af:
onttrekking
-

41.001
41.001

18.000
74.000
92.000

De bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk is het resterende saldo van de driejaarlijkse actie in 2011.
De besteding hiervan is opgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren.
Naar verwachting zal in 2020 € 60.000 van deze bestemmingsreserve besteed worden.
De bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg is het aandeel van de Jeugdbond in het resultaat van de
driejaarlijkse actie in 2014. De besteding hiervan is eveneens opgenomen in het beleidsplan voor de
komende jaren. Naar verwachting zal het resstant van deze bestemmingsreserve in 2020 besteed worden.
De bestemmingsreserve Koers vakanties is ontstaan door overschotten op vakanties in voorgaande jaren.
De reserve is bedoeld als dekking voor het geval zich een exploitatietekort voor deze activiteit voordoet.
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Stand
31-12-19
194.837
34.259
106.104
335.200

Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden
2019

€

2018

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar
Stand per 31 december

39.295
23.949
63.244

23.177
16.118
39.295

38.288
3.17235.116

43.199
1.022
44.221

Overlopende belastingen en sociale lasten
Loonheffing
Pensioenpremies

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen inschrijvingsgeld en advertentieopbrengsten Koers vakanties
Vooruitontvangen inschrijvingsgeld winterconferenties en Zin-in activiteiten
Af te dragen actiegelden
Accountantskosten
Nog te betalen verlofrechten
Nog toe te kennen rechten i.v.m. Persoonlijk Budget
Crediteuren
Diversen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichting
De jaarlijkse huurverplichting voor de kantoorruimte aan de Houttuinlaan te Woerden
bedraagt ongeveer € 55.000,-.
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251.189
30.270
76.521
3.400
12.350
11.948
60.523
440
446.641

165.870
24.355
119.707
4.000
13.650
13.650
82.374
2.061
425.666

Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Woerden

Toelichting op de exploitatierekening over 2019

BATEN

Uitkomst
2019
€

Begroting
2019
€

Uitkomst
2018
€

Opbrengsten uit betaalde activiteiten
Exploitatie Daniël
Abonnementsgelden
Overige inkomsten Daniël
Interne doorberekening driejaarlijkse actie -> Daniël
Totaal opbrengsten Daniël

257.285
14.229
271.514

260.000
20.000
280.000

267.550
10.657
11.250
289.457

1.180.879

1.230.000

1.061.603

8.485

7.000

7.020

Exploitatie Zin-in
Opbrengsten Zin-in

79.140

75.000

77.269

Exploitatie vader-zoon-survivals
Opbrengsten vader-zoon-survivals

14.440

15.000

14.915

0

5.000

0

9.298

3.000

7.102

19.209

18.000

19.379

1.582.965

1.633.000

1.476.745

Opbrengsten activiteiten -16
Contributies -16-verenigingen
Contributies -12-verenigingen
Opbrengst werkmateriaal -16
Opbrengst bondsdagen
Totaalotaal opbrengsten activiteiten -16

15.403
17.982
15
6.586
39.986

15.000
17.000
1.000
7.000
40.000

15.319
17.458
2.200
6.742
41.718

Opbrengsten activiteiten +16
Contributies +16-verenigingen
Opbrengst Check-in
Totaalotaal opbrengsten activiteiten +16

6.978
6
6.984

7.000
7.000

7.408
196
7.604

opbrengsten overige jeugdwerkactiviteiten
Opbrengst toerusting
Opbrengst Glossy 400 jaar Dordt
Deelnemersbijdragen tienerdriedaagse
Opbrengst Eigenwijs
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten overige jeugdwerkactiviteiten

21.687
1.455
1.925
432
-60
25.439

37.000
1.000
38.000

26.370
6
2.654
29.030

Opbrengsten uit speciale acties
Inkomsten kampproject
Inkomsten driejaarlijkse actie
Totaal opbrengsten speciale acties

87.564
4.983
92.546

Exploitatie Koers vakanties
Deelnemersgelden Koers vakanties
Exploitatie winterconferenties
Opbrengsten winterconferenties

Exploitatie symposia en overige conferenties
Opbrengsten symposia en overige conferenties
Exploitatie trainingen
Opbrengsten trainingen
Opbrengst verkopen
Verkopen

Totaal opbrengst betaalde activiteiten

Opbrengsten uit overige activiteiten

Totaal opbrengsten overige activiteiten

164.955
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76.099
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Uitkomst
2019
€

Begroting
2019
€

Uitkomst
2018
€

Baten met een specifieke bestemming
Collecten en giften van gemeenten
Giften en donaties particulieren
Overbetalingen Daniël
Zakelijke bijdragen
Collecten zangavonden
Opbrengsten/acties verenigingen
Inkomsten uit nalatenschappen

Totaal giften en baten uit fondswerving

305.287
195.615
22.475
28.151
5.793
19.225
232
576.778

320.000
205.000
20.000
30.000
7.000
3.000
585.000

318.151
196.460
19.656
36.350
7.049
2.790
6.800
587.255

540
650
1.190

-

942
942

Overige baten
Overige baten
Aanmaanvergoedingen
Overige baten
Totaal overige baten
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Uitkomst
2019

Begroting
2019

Uitkomst
2018

Kosten voor betaalde activiteiten
Exploitatie Daniël
Kosten Daniel

269.299

280.000

289.150

1.139.878

1.230.000

1.041.411

8.540

7.000

8.667

Exploitatie Zin-in
Kosten Zin-in

75.987

75.000

72.268

Exploitatie vader-zoon-survivals
Kosten vader-zoon-survivals

12.311

15.000

13.445

0

5.000

0

Exploitatie trainingen
Kosten trainingen

4.791

2.000

3.407

Verkopen
Kostprijs

4.499

8.000

5.634

1.515.306

1.622.000

1.433.982

14.972
3.337
18.309

15.000
3.000
18.000

14.627
2.585
17.212

1.449
0
1.449

5.000
0
5.000

3.618
247
3.865

Kosten overige jeugdwerkactiviteiten
Kosten jeugdwerkdag
Kosten toerusting
Kosten Eigenwijs
Glossy 400 jaar Dordt
Ontwikkeling digitaal jongerenplatform
Tienerdriedaagse weerbaarheid
Totaal kosten overige jeugdwerkactiviteiten

9.868
24.248
9.852
21.210
26.055
5.002
96.235

11.000
37.000
10.000
15.000
40.000
10.000
123.000

10.933
27.167
9.686
2.000
49.785

Kosten speciale acties
Exploitatiekosten kampproject
Afdracht kampproject
Afdrachten driejaarlijkse actie
Totaal kosten speciale acties

10.806
76.757
5.115
92.678

0

8.468
67.631
897.695
973.794

208.671

146.000

1.044.657

Exploitatie Koers vakanties
Kosten Koers vakanties
Exploitatie winterconferenties
Kosten winterconferenties

Exploitatie symposia en overige conferenties
Kosten symposia en overige conferenties

Totaal kosten voor betaalde activiteiten

Kosten voor overige activiteiten
Kosten activiteiten -16
Kosten werkmateriaal -16
Kosten bondsdagen
Totaal kosten activiteiten -16
Kosten activiteiten +16
Kosten Check-in en Activiteitencommissie +16
Kosten werkmateriaal +16
Totaal kosten activiteiten +16

Totaal kosten voor overige activiteiten
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LASTEN

Uitkomst
2019
€

Begroting
2019
€

Uitkomst
2018
€

Personeelskosten
Salariskosten
Bruto salarissen
Loopbaanbudget en Individueel Keuzebudget
Reservering vakantiegeld/dagen
Ontvangen ziekengeld
Subtotaal salariskosten

464.946
86.318
1.30027.736522.229

472.000
91.000
563.000

446.891
84.628
4.300
1.697534.122

Sociale lasten en pensioenpremies
Sociale lasten
Pensioenpremies
Subtotaal sociale lasten

91.445
47.403
138.848

88.000
54.000
142.000

83.828
48.109
131.937

Reis- en verblijfskosten
Reiskostenvergoedingen
Leasekosten
Subtotaal reis- en verblijfskosten

39.765
655
40.420

38.000
38.000

19.539
17.739
37.278

Overige personeelskosten
Vergoedingen vrijwilligers en stagiaires
Arbodienst
Opleiding- en studiekosten
Kosten personeelswerving
Kosten salarisverwerking
Overige personeelskosten
Subtotaal overige personeelskosten

525
1.643
4.344
7.658
2.012
4.237
20.419

1.000
2.000
10.000
5.000
2.000
6.000
26.000

756
1.913
9.798
8.410
1.827
6.911
29.615

Subtotaal personeelskosten

721.916

769.000

732.953

Af: doorberekende personeelskosten
Aan Koers vakanties
Aan Daniël
Aan Zin-in en Winterconferenties
Aan Digitaal jongerenplatform
Aan Toerusting
Aan Driejaarlijkse actie
Totaal personeelskosten

109.00046.0006.00020.00016.030524.886

109.00046.0006.00020.00028.000560.000

109.00064.0007.00020.54636.750495.657

Huisvestingskosten
Huurkosten
Subtotaal huisvestingskosten

54.952
54.952

55.000
55.000

54.952
54.952

Af: doorberekende huisvestingskosten
Aan Koers vakanties
Aan Daniël
Aan Zin-in en Winterconferenties
Aan Digitaal jongerenplatform
Aan Toerusting
Aan Driejaarlijkse actie
Totaal huisvestingskosten

9.0004.0001.0002.0001.39737.555

9.0004.0001.0002.0002.00037.000

8.0005.0001.3922.50038.060

Afschrijvingskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Totaal afschrijvingskosten

20.028
20.028

20.000
20.000

20.101
20.101
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Uitkomst
2019
€
Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Kosten automatisering en website
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en kopieerkosten
Portokosten
Telefoonkosten
Abonnementen en contributies
Subtotaal kantoorkosten
Kosten beheer en administratie
Accountantskosten
Kosten bestuur en commissies
Advieskosten
Afschrijving dubieuze debiteuren
Verzekeringen
Overige algemene kosten
Totaal kosten beheer en administratie

58.421
423
37
1.833
1.352
555
62.621

6.212
1.828
201.283
458
9.760

Begroting
2019
€

Uitkomst
2018
€

65.000
3.000
3.000
2.000
3.000
1.000
77.000

91.576
470
314
2.296
1.060
713
96.430

6.000
2.000
1.000
9.000

6.705
1.633
1.912
7.417
1.283
979
19.930
116.360

Subtotaal overige bedrijfskosten

72.382

86.000

Af: doorberekende automatiseringskosten
Aan Koers vakanties
Aan Daniël
Aan Zin-in en Winterconferenties
Aan Digitaal jongerenplatform
Aan Toerusting
Aan Driejaarlijkse actie
Totaal overige bedrijfskosten

18.00011.0001.0004.0003.49234.889

18.00011.0001.0004.0005.00047.000

17.50015.0001.0004.8741.00076.986

Kosten fonds- en donateurwerving
Kosten donateurs
Folders, posters, e.d. voorlichting
Totaal kosten fonds-en donateurwerving

10.687
6.045
16.733

12.000
8.000
20.000

9.237
1.338
10.575

Doorberekende beheerslasten
Doorberekende personeelskosten
Doorberekende huisvestingslasten
Doorberekende overige bedrijfskosten
Totaal doorberekende beheerslasten

197.03017.39737.492251.919-

209.00018.00039.000266.000-

237.29616.89239.374293.562-

Totaal lasten

634.092

684.000

641.378

Financiële baten en lasten
Rentelasten en bankkosten
Rente spaarrekeningen
Rente kerkelijk Grootboek
Totaal financiële basten en lasten

6.21310
11.333
5.130
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Plaats:

2741 LJ Waddinxveen

(handtekening)

Naam penningmeester: G.J. Brouwer
Adres:

De Steen 15

Plaats:

3931 VK Woudenberg

(handtekening)

Naam directeur:
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Overige gegevens
Informatie over de rechtspersoon
Statutaire naam en rechtsvorm:
Inschrijvingsnummer Kamer van koophandel:
Vestingsadres:

Vereniging Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
40465197
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten.
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het Coronavirus in het voorjaar van 2020 heeft op de hele wereld een flinke impact, zo
ook op de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Vanwege de overheidsmaatregelen zag de Jeugdbond
zich genoodzaakt in ieder geval alle activiteiten die plaats zouden hebben in de periode 16 maart tot medio
juni, te cancelen. Er wordt hard gewerkt om activiteiten te verzetten naar het najaar of nog later in het
volgende seizoen. Deze crisis zal de Jeugdbond financieel raken, al is nog niet te overzien in welke mate.
Bij een langdurige pandemie loopt de Jeugdbond meer financiële risico's met betrekking tot de Koersvakanties.
De jaarrekening is op basis van continuïteit opgesteld. Op basis van een voorlopige impactanalyse mbt. de
Koers-vakanties in juli en augustus verwacht de Jeugdbond de tegenvallende resultaten vanuit de
financiële reserves te kunnen dragen.
€

Bestemming exploitatiesaldo

€

€

Het bestuur stelt voor om het exploitatiesaldo over het boekjaar 2019 als volgt te verwerken:

Exploitatieoverschot

-27.050

Onttrekking bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk

18.000

Onttrekking bestemmingsreserve uitbreiding jongerenzorg

74.000

Onttrekkingen bestemmingsreserves

92.000

Dotatie bestemmingsreserve Koers Vakanties

41.001

Saldo vermindering bestemmingsreserves

50.999

Dotatie aan continuïteitsreserve

-

Dotatie algemene reserve

23.949

Saldo vermeerdering overige reserves

23.949

Totaal

27.050-

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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AFSCHRIJVINGSSTAAT 2019

Jaar
Inventaris
2008
2008
2008
2011
2012
2014
2015
2015
2017
2018
2019
Totaal

AW Investeringen voll. Afgeschr
31-12-2018
2019
1-1-2019

7.535
1.023
1.046
2.017
6.010
4.296
6.490
60.474
21.779
3.127
0
113.796

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.420
1.420

7.535
1.023
1.046
2.017
6.010
4.296
0
0
0
0
0
21.927

AW
31-12-2019

Afschr. t/m
2018

BW
31-12-2018

Afschr.
2019

BW
31-12-2019

0
0
0
0
0
0
6.490
60.474
21.779
3.127
1.420
93.289

7.535
1.023
1.046
2.017
6.010
4.296
5.138
45.151
9.528
130
0
81.874

0
0
0
0
0
0
1.352
15.323
12.250
2.996
0
31.922

0
0
0
0
0
0
1.352
12.095
5.445
782
355
20.028

0
0
0
0
0
0
0
3.228
6.806
2.215
1.065
13.314
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Afschr. %

10
10
10
20
20
25
25
20
25
25
25
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Begroting 2020

2020
€
OPBRENGSTEN
Opbrengsten uit betaalde activiteiten
Opbrengsten uit overige activiteiten
Baten uit eigen fondswerving
Financiële baten en lasten
Totaal opbrengsten

1.641.000
88.000
600.000
10.000
2.339.000

K O S T E N VO O R A C T I V I T E I T E N
Kosten voor betaalde activiteiten
Kosten voor overige activiteiten
Totaal kosten voor activiteiten

1.622.000
146.000
1.768.000
571.000

BEHEERSLASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten
Kosten voorlichting en fondswerving
Subtotaal beheerslasten

825.000
55.000
11.000
85.000
19.000
995.000

Af: doorberekende beheerslasten

326.000

Totaal beheerslasten

669.000

Resultaat voor bestemming reserves

98.000-

Mutatie bestemmingsreserves

95.000-

Resultaat na bestemming reserves

3.000-
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de algemene vergadering van de Vereniging Jeugdbond
Gereformeerde Gemeenten

A. Verklaring over de in het verslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te
Woerden gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2019 van het
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te Woerden in alle van materieel belang
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening
dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Bestuur
Het bestuur zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met de beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de
‘Grondslagen van waardering en resultaatbepaling’ van de jaarrekening. In dit kader
zijn het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk achten om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moeten het bestuur afwegen of de entiteit in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moeten het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen hebben
om de entiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moeten gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van








controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de
entiteit en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Leersum, 20 april 2020
Van Ree Accountants
w.g.
drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant

