Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch

Jaarverslag verlengde boekjaar 2019-2020
(28 maart 2019-31 december 2020)

Het verlengde boekjaar stond in het teken van het opzetten van de organisatie van
de stichting, opbouwen van het netwerk en opstarten van de activiteiten.

Startfase
Allereerst werd op 28 maart 2019 de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch
opgericht. Voorafgaand aan de oprichting was al veel energie gestopt in het
inventariseren van de lokale instellingen in ’s-Hertogenbosch, het leggen van
contacten met hen en het peilen van hun belangstelling om deel te nemen aan het
project Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch.
Na aanmelding van circa 130 organisaties volgde het screenen en selecteren van de
organisaties waarna begonnen kon worden met de productie van de hardcopy gids;
lay out, vervaardigen van teksten en tenslotte het drukwerk. Tegelijkertijd werd
volgens het zelfde stramien de website gebouwd. Op 1 juli kon de gids
gepresenteerd worden aan burgermeester Mikkers tijdens een ontvangst met alle
opgenomen organisaties in het stadhuis van gemeente ’s-Hertogenbosch.

Aandacht voor en ondersteunen van lokale goede doelen
Na het verschijnen van de gids kwam het accent te liggen op het bekendheid geven
aan de gids en de daarin opgenomen lokale goede doelen.
De stichting heeft haar natuurlijke partners, banken, notarissen en anderen die
mensen adviseren met betrekking tot hun vermogen, het doen van schenkingen
en/of het opstellen van een testament, bezocht en de gids overhandigd. De partners
kunnen met de gids in handen in de gesprekken met hun cliënten het belang van de
lokale goede doelen bespreken.
Voorts is gewerkt aan het genereren van publiciteit rond de lokale organisaties. Zo
hebben we 2 maal, in juli en december 2019, aandacht gegenereerd via zo’n 30
2sign bill-boards in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zijn een tiental
advertenties geplaatst in lokale dag- en huis-aan-huisbladen.
Tenslotte is aandacht besteed aan ondersteuning van de lokale organisaties en is
aangemoedigd tot en geholpen bij de aanvraag voor de ANBI-status.

Financieel
Aanvankelijk is de aandacht vooral gericht geweest op het verwerven van de
financiële middelen om de gids geproduceerd en de website operationeel te krijgen.
Door subsidies van de gemeente ’s-Hertogenbosch, sponsoring en bijdrage van
Rotaryclub ’s-Hertogenbosch-West is de startfase veilig gesteld. Vanwege het
vereiste commitment is ook een (symbolische) bijdrage van de in de gids opgenomen
lokale organisaties gevraagd. Met het totaal van deze inkomsten lijkt ook het
onderhouden van gids en website voor de komende jaren zeker gesteld. Hiervoor is
in het eerste verlengde boekjaar een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

Eerste resultaten zichtbaar
Hoewel de echte effecten van het werk van de stichting en de gepubliceerde Lokale
Goededoelengids pas op termijn zichtbaar zullen zijn, mochten we toch al de eerste
succesjes noteren. Een aantal organisaties ontvingen al bijdragen die mede te
danken waren aan de publiciteit rond en hun vermelding in de Lokale
Goededoelengids. Daarnaast horen we van partners/intermediairs dat de lokale
goede doelen meer aandacht krijgen in de vermogens- en estateplanning.
Het is nu de uitdaging de bij de start gegenereerde publiciteit vast te houden en de
trend van meer aandacht voor lokale goede doelen voort te zetten.

Onderzoek onder lokale organisaties
Snel na het begin van de coronacrisis hebben wij samen met vier andere Bossche
ondersteuningsorganisaties en de Erasmus Universiteit Rotterdam het initiatief
genomen voor een onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op het lokale
gemeenschapsleven.
In april 2020 is een quickscan gehouden onder 100 lokale organisaties, onze
aangesloten organisaties aangevuld met bijna 40 clubs uit andere sectoren, in de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Na de quickscan is het onderzoek aangepast en in mei
en september 2020 uitgezet onder bijna 1.100 organisaties. In juni en oktober zijn de
resultaten van het onderzoek gepubliceerd en in november 2020 gepresenteerd
tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch over de gevolgen van
de coronacrisis op het gemeenschapsleven.
De eerste voorlopige conclusies geven aan dat het gemeenschapsleven veerkrachtig
is maar ook zorgen kent. Het aanpassingvermogen is groot. Bijna driekwart van de
organisaties (71%) verwacht de coronacrisis zeker te overleven. In september
verwachtte een groot deel een afname van inkomsten uit contributies, donaties,
verkoop en sponsoring. 31% van de organisaties verwachtte dat hun inkomsten gelijk
zullen blijven of zelfs toenemen.
In maart en september 2021 wordt een derde en vierde ronde gehouden.

Staat van Baten en Lasten
28 maart 2019 - 31 december 2020
Baten

Lasten

Bijdragen Lokale organisaties
Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch
Bijdr. Rotary 's-Hertogenbosch-West
Donaties
Rentebaten
Totaal baten

€ 5.600,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€
710,00
€
€ 31.310,00

Productie Gids (lay out & drukwerk)
Website (bouw & onderhoud)
Posters
Bankkosten
Voorziening Onderhoud website '21-'23
Totaal lasten

€ 7.684,15
€ 8.355,19
€
382,36
€
186,01
€ 10.000,00
€ 26.607,71

Batig saldo

€

4.702,29

€
€
€

4.702,29
4.702,29

Balans per 31 december 2020
Activa

Passiva

Vaste activa
Materiële vaste activa

€

Liquide middelen
Bankrekening
Spaarrekening

Eigen vermogen
Eigen vermogen begin boekjaar
Saldo boekjaar
Eigen vermogen einde boekjaar

€ 14.702,29
€
-

-

€ 14.702,29
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

Totaal activa

€
€

-

€

-

€ 14.702,29

Voorzieningen
Voorziening onderhoud website
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

Totaal passiva

Toelichting bij Staat van Baten en Lasten en bij de Balans
De Baten bestaan zoals beschreven uit een subsidie van de Gemeente ’sHertogenbosch, een bijdrage van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch-West en de bijdrage
van de in de gids en op de website vermelde organisaties. De donaties zijn
ontvangen ter gelegenheid van zijn afscheid van het werkzame leven van de
voorzitter van de stichting.
De kosten hebben vooral te maken met de productie van de gids, de bouw van de
website en de reclame die we voor de gids en de opgenomen organisaties hebben
gemaakt. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor het actueel houden van de
informatie van de opgenomen organisaties en het onderhoud van de website. De
kosten zijn relatief beperkt omdat de werkzaamheden voor een groot deel door
vrijwilligers zijn verricht en de ruimte voor reclame door Gemeente en bladen
belangeloos ter beschikking is gesteld.
Op de Balans is de getroffen voorziening voor het onderhoud van de website
zichtbaar. Het Batig saldo is toegevoegd aan het Eigen vermogen. De weerslag van
beiden is zichtbaar in het saldo bij de bank.

€ 10.000,00
€
€

-

€

-

€ 14.702,29

