Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Jeugd Welzijns Beraad (JWB)
5 5 8 5 3 8 8 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Ravensteinseweg 300
0 6 3 0 9 8 3 6 9 9

E-mailadres

info@jeugdwelzijnsberaad.nl

Website (*)

www.jeugdwelzijnsberaad.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 8 8 5 0 6 8

Welzijn - Verzorging en opvang
Gezondheid - Genezing en zorg
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Henk van Tilburg

Secretaris

Hermien Wieberding

Penningmeester

Henk van Tilburg

Algemeen bestuurslid

John Nabben

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van het JeugdWelzijnsBeraad is drieledig:
1. Het JWB is een plek waar jongeren informatie kunnen krijgen en ervaringen kunnen
uitwisselen over het functioneren van jongerenraden en de thema’s waar zij mee
bezig zijn in de verschillende instellingen.
2. Het JWB is een plek waar jongeren de vaardigheden die nodig zijn voor het
participeren door middel van Jongerenraden in instellingen voor jeugdzorg kunnen
ontwikkelen. Door bij elkaar in ‘de keuken’ te kijken en van elkaar te leren wordt het
plezier in participatie en het zelfvertrouwen van de individuele jongeren versterkt.
3. Het JWB is een adviesorgaan voor provinciale en landelijke politiek. In het JWB
zitten jongeren die uit eigen ervaring kunnen praten over de jeugdzorg. In het JWB
brengen zij deze ervaringen bij elkaar. Ook zijn de jongeren door middel van het JWB
getraind in het uitkomen voor hun eigen mening, het zoeken naar oplossingen voor
problemen en het geven van adviezen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) is een uitwisseling tussen jongerenraden van
jeugdzorginstellingen in Nederland.
Per jaar worden er in de regio’s Zuid, West en Oost elk drie bijeenkomsten
georganiseerd. Jongeren komen samen, bespreken thema’s waar ze in het dagelijks
leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling,
omdat de bijeenkomsten om de beurt worden georganiseerd. Met zijn allen dragen de
jongeren bij aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland!
Gedurende de Corona periode hebben we deze events zoveel mogelijk digitaal
georganiseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie van het LOC, lidmaatschap van Jeugdzorgorganisatie en incidenteel betaling
van diensten. Incidenteel extra subsidie aanvraag voor, o.a. organiseren van debatten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Coordinatie van activiteiten, facatievergoedingen bestuursleden, organiseren
bijeenkomesten(o.a. de Landelijke dag van het JWB), website. We hebben 1
bankrekening. Via deze rekening komen alle ontvangsten binnen en hiervan wordt
alles betaald.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.jeugdwelzijnsberaad.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De volwassenbestuursleden ontvangen voor vergaderingen bij fysieke aanwezigheid
(incl reiskosten 75,- Dit is 3 a 4 x per jaar. Op dit moment wordt er alleen maar via
Zoom vergaderd, dan is de vergoeding 37,50. Het jongerenbestuur ontvangt 25,- per
vergaderingen en andere overlegvormen bij fysieke aanwezigheid (excl reiskosten).
Voor Zoomvergaderingen en andere overlegvormen 15,Met stichting
kinderperspectief sluiten we jaarlijks een contract af voor de coordinatie van de JWB
activiteiten. Daarnaast huren we een coordinator in a 65,- per uur,

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Vergaderingen Jongerenbestuur en bestuur.
Digitale JWB bijeenkomsten.
Overleg van het Jongerenbestuur met beleidsmedewerkers, ombudsman, andere
medezeggenschaps organen, jeugdzorg bestuurders

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.jeugdwelzijnsberaad.nl

Open

Open
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Balans

0 1 – 0 1 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Passiva

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

0

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

3.000

35.000

€

35.000

20.000

€

25.500

+

€
€

55.000

+

60.500

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

55.000

63.500

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

5.000

€

5.500

Aankopen en verwervingen

€

10.000

€

4.000

Communicatiekosten

€

2.000

€

2.000

Personeelskosten

€

28.000

€

28.000

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.000

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

2.000

47.000

€

41.500

8.000

€

22.000

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Jaarlijks hebben we inkomsten d.m.v. subsidie en "lidmaatschap" opbrengesten.
Soms vragen we vergoeding voor aktiviteiten. Dit kan per jaar erg wisselen en zijn
onkostenvergoedingen, geen hoge bedragen.
De vergoedingen voor coordinatie en bestuurskosten zijn jaarlijks ongeveer gelijk.
In 2020 hebben we ruim 6000,- minder uitgegeven aan de landelijke dag, dit omdat we
geen fysieke bijeenkomst konden organiseren.

Open

