
Toelichting op de jaarrekening 2021, onderdeel uitmakend van de informatieverstrekking in 
het kader van de ANBI status van onze Stichting Voor Gespecialiseerd Vormings- en 
Ontspanningswerk. 
 
1. Wijze van het verkrijgen van de inkomsten 
 
De inkomsten van de stichting bestaan voor 60% uit gemeentesubsidie die vanuit de Gemeente 
Nijmegen verkregen wordt vanuit de MO Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit is een jaarlijks 
terugkerende, min of meer gelijkblijvende subsidie, waarover ook jaarlijks verantwoording wordt 
afgelegd aan de gemeente. 
 
25% van de inkomsten bestaan uit huurinkomsten. De stichting huurt de ruimte van de gemeente 
Nijmegen en in samenwerking met de gemeente is ter dekking van de exploitatie afgesproken de 
ruimtes te verhuren als ze niet door de eigen doelgroep gebruikt worden. De huurders opereren op 
het vlak van begeleiding van jongeren die uitdagingen hebben bij het integreren in de samenleving. 
 
10% van de inkomsten bestaan uit deelnemersbijdragen voor de activiteiten waar zij zich gedurende 
het jaar voor opgegeven hebben. Dit kunnen wekelijks terugkerende activiteiten zijn, maar ook 
eenmalige dagtochten. 
 
De overige 5% bestaan uit overige subsidies en sponsoring die verkregen wordt voor het organiseren 
van activiteiten, zoals een speelweek voor jongeren met een beperking in de zomervakantie. 
 
2. Beheer en besteding van het vermogen 
 
Jaarlijks volgt uit de exploitatie dat van reservevorming geen sprake is. Deze afspraak is ook gemaakt 
met de gemeente Nijmegen en recentelijk is ook overeen gekomen dat onze subsidie in de 
verantwoording kan worden aangepast, als niet alle middelen zijn aangewend, dit om 
vermogensvorming te voorkomen. 
 
Periodiek worden de cijfers van de stichting binnen het bestuur besproken en bij eventuele onder- of 
overbesteding worden vanuit het bestuur acties ondernomen om dit bij te stellen. De dagelijkse 
boekhouding wordt gevoerd door een boekhouder. Deze legt samen met de coördinator 
verantwoording af aan de penningmeester, die op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het 
bestuur van de stichting. De stichting publiceert haar jaarcijfers aan gemeente en andere 
stakeholders.  
 
De stichting heeft in het verleden enkele voorzieningen gevormd middels gelden die zijn verkregen 
voor o.a. een verbouwing en aanschaf van een nieuwe keuken (voor activiteiten), welke vrijvallen 
gelijk met de afschrijvingen daarop. Daarnaast is er een algemene reserve van nog geen 8% van het 
balanstotaal, voor het geval er in een gegeven jaar onverhoopt een tekort ontstaat op de exploitatie, 
zoals bijvoorbeeld bij het wegvallen van een onderhuurder. 
 
3. Staat van baten en lasten met toelichting 
 
Uit de jaarrekening over 2021 blijkt het overzicht van baten en lasten, met de toelichting daarop. Dit 
is ook de jaarrekening die als verantwoording dient aan de gemeente en overige instanties. 
 
Als er vragen zijn over bovenstaande, gelieve dan contact op te nemen met het bestuur via het 
emailadres info@gvodeklup.nl. 
 
  


