


2020. Wat een jaar. Vol met frisse energie gingen we aan de slag en toen stond ineens de wereld op zijn kop. Dat was

voor iedereen even schakelen. Onze geplande events konden niet doorgaan, het kantoor ging voor onbepaalde tijd dicht

en collega’s zagen elkaar alleen nog online. We leerden elkaar op een andere manier kennen, een inkijkje in iemands

leven kreeg je via Zoom. Hoe werkt dit dan? En hoe lang gaat dit duren? Ik durf ondertussen te zeggen dat we het goed

onder de knie hebben, het thuis werken, en tegelijkertijd smachten we ook naar weer een sociaal event waarbij we elkaar

live kunnen zien. 

Redouan Ait Chitt 

Emma at Work Award 2019

Close the gap

2020 was voor ons het jaar voor een vernieuwd aanbod naar jongeren én naar het bedrijfsleven vanuit de missie: close the gap. We dichten de kloof tussen de

arbeidsmarkt en jongeren met een fysieke aandoening. Dit doen we vanuit 2 kanten: Met onze GAP Track focussen we op ontwikkeling en training van jongeren

vanaf 15 jaar, en samen met ons partner netwerk GAP200 zorgen we ervoor dat deze groep een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Op het moment van

schrijven van dit voorwoord hebben zich al 29 organisaties aangesloten bij de GAP200. 

Mentor Programs en andere pitch-events

Een belangrijk onderdeel in dit aanbod, is de ontmoeting van de twee werelden. Onze Mentor Programs bij partners, waar het juist gaat om die kracht van

ontmoeting, hebben nu ook online plaatsgevonden en soms kon het hybride. En weet u, het werkt gewoon. Elkaar opzoeken, zeker in deze tijd, is ontzettend

belangrijk. En als dat niet live kan, dan gaan we online!

Voor jongeren was het jaar 2020 ook een bittere pil, veel van hen hebben het sowieso al lastig op school of hebben moeite met het vinden van een baan. Tel

daarbij op dat je niet meer naar buiten kunt door de angst voor besmetting voor een eng virus dat rondwaart, en eenzaamheid en depressie liggen op de loer.

Werk vinden was de afgelopen anderhalf jaar nog veel moeilijker en de achterstand wordt er zo niet kleiner op. Daarom is aandacht voor deze groep is nu nog

belangrijker. Emma at Work is er voor hen. En we kijken met een positieve blik naar het nieuwe jaar, waar we deze jongeren weer een kickstart geven richting het

‘normale’ leven, iets waar we denk ik allemaal weer even aan moeten wennen. 

Marlies van Hilten.

Directeur Emma at Work

DENK IN MOGELIJKHEDEN
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Denk in mogelijkheden!

"Sta niet te lang stil bij wat er niet kan, maar kijk juist naar wat er wél kan." Dit advies dat wij aan onze jongeren geven, geldt ook voor onszelf. Door de corona

crisis worden wij uitgedaagd om ons vernieuwde ontwikkelingsprogramma (de GAP Track) meteen aan te passen naar een online omgeving. Al onze trainingen

zijn nu online te volgen, om zo toch mee te kunnen doen en andere chronisch zieke jongeren te ontmoeten. Dit betekent dat jongeren voor wie reizen soms niet

mogelijk is, nu wel mee kunnen doen met onze trainingen. Dit betekent ook weer nieuwe kansen!









⠀

https://www.instagram.com/ervaringscentrum/


⠀

⠀
⠀

⠀

⠀

⠀



ONLINE ONTMOETINGEN

Door de corona crisis worden wij uitgedaagd om al onze activiteiten aan te passen naar een online omgeving. Al onze trainingen zijn nu online te volgen, om zo toch

mee te kunnen doen en andere chronisch zieke jongeren te ontmoeten. Dit betekent dat jongeren voor wie reizen soms niet mogelijk is, nu wel mee kunnen doen met

onze trainingen. Dit betekent ook weer nieuwe kansen!

MENTOR PROGRAM

Het Unilever Mentor Program was het eerste én laatste programma dat in 2020 nog op locatie georganiseerd is. Programma's die online hebben plaatsgevonden zijn

Schiphol, Pfizer, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Jouw Netwerk Werkt (Brabant) en Hieroo. In een programma van een half jaar werken jongeren en mentoren

nauw samen aan hun leerdoelen. Jongeren komen in contact met een bepaalde bedrijfscultuur en mentoren zien hoeveel deze jongeren in huis hebben. Het is mooi

te zien dat ook online deze connecties ontzettend waardevol zijn, voor jongeren én hun mentoren. Bas Simons (HR Manager Schiphol): "Ik realiseer me door de

huidige omstandigheden (covid-19) iedere dag hoe belangrijk een goede gezondheid is, en wat een impact het kan hebben als gezond zijn niet vanzelfsprekend is.

Het is mooi om te zien hoe professionals uit het bedrijfsleven jongeren met een fysieke aandoening helpen om hun positie op de arbeidsmarkt een boost te geven.

Dat is waar we het voor doen, in welke tijden en omstandigheden dan ook."

EMMA AT WORK I 2020

v.l.n.r. Mentor Program ING; online trainingen door collega Alice, presentaties op 1,5 meter afstand. Volgende pagina:  Live bijeenkomst Unilever januari 2020

GAP TRACK



GAP TRACK - MENTOR PROGRAM 
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VAN CLUB VAN 1000 NAAR GAP200

Het netwerk van GAP200 leden ondersteunt onze missie en samen met hen bieden we

jongeren met een fysieke aandoening een eerlijke start op de arbeidsmarkt. Dit betekent

tegelijkertijd het einde voor onze Club van 1000. De Club van 1000 bestaat uit organisaties die

Emma at Work een warm hart toedragen en financieel ondersteund hebben de afgelopen jaren.

Mede dankzij deze steun, hebben we onze diensten kunnen professionaliseren en staan we

waar we nu staan. Een deel van de organisaties van de Club van 1000 

heeft zich ook direct aangesloten bij de GAP200, het andere deel wacht 

daar nog even mee of bekijkt andere mogelijkheden tot samenwerking.

CLOSE THE GAP - GAP200

Port of Amsterdam, Welzorg, Openbaar

Ministerie, Abbvie, ADP, Vrije Universiteit

Amsterdam en het Kadaster sloten zich in

2020 als eerste aan bij de GAP200, op emma-

at-work.nl/gap200-leden vind u de actuele

status van members. Ook leuk om te lezen: klik

op de foto rechts voor het interview dat Koen

Overtoom gaf over het toetreden tot de

GAP200.

Koen Overtoom - CEO Port of Amsterdam 
Eerste GAP200 Member

We introduceren in 2020 het mantra: close the gap! Er is nog steeds een enorme kloof tussen jongeren met een fysieke aandoening en de arbeidsmarkt, en

die kloof moet dicht! 

Deze ambitie werkelijkheid maken, kunnen wij niet alleen. Hier hebben we partners voor nodig die samen met ons werken aan die inclusieve arbeidsmarkt.

En dit gaat niet over één nacht ijs, dat hebben we ondertussen ook geleerd. Het vergt commitment voor een meerjarige samenwerking. Daarom introduceren

we het GAP200 Membership: een duurzaam partnership voor minimaal 3 jaar waarin we organisaties helpen stappen te zetten, om ruimte te creëren voor

jongeren met een fysieke aandoening. De focus binnen dit partnership ligt op ‘de kracht van ontmoeting’. Emma at Work brengt beide groepen letterlijk (al

dan niet online) samen, en daar begint het: elkaar leren kennen, vooroordelen wegnemen en talent herkennen. 

https://www.emma-at-work.nl/ervaringen/gap200-port-of-amsterdam/
https://www.emma-at-work.nl/gap200-leden/


Ruim 120 organisaties

hebben zich de afgelopen

jaren aangesloten bij de

Club van 1000. Mede

dankzij uw steun en inzet

hebben we ruimte weten

te creëren voor de groep

jongeren met een fysieke

aandoening op de

arbeidsmarkt. We

bedanken u van harte voor

de mooie samenwerking

van de afgelopen jaren.

CLUB VAN 1000 - BEDANKT
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De missie van Emma at Work is om de kloof te dichten tussen jongeren die

opgroeien met een fysieke aandoening en werkgevers. Al 15 jaar zetten we ons in

om jongeren te ondersteunen, begeleiden en matchen aan werkgevers. Het is van

groot belang dat er ruimte komt voor deze jongeren, dat er werkplekken

beschikbaar zijn en dat zij duurzaam aan de slag kunnen. Uiteraard niet in een

aparte ‘gehandicaptenpool’, maar gewoon als volwaardige medewerkers. Gelukkig

zien organisaties steeds meer in dat dit gewoon kan. Wij willen hen helpen dit voor

elkaar te krijgen!

In 15 jaar tijd heeft Emma at Work flinke hobbels genomen om te komen waar we

nu staan; ervaring in het bemiddelen en begeleiden van 2500 jongeren, prachtige

matches met duurzaam gevolg, een serieus netwerk aan geweldige bedrijven en

ambassadeurs, een goede naam en een bevlogen team. 

Redouan Ait Chitt 
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Transitie 2020-2022

De route van ‘start up’ naar ‘scale up’ ging, zoals dat vaak gaat, als een

rollercoaster. Weliswaar met toenemende vraag vanuit de markt maar ook met

opkomende concurrentie en een moeizaam verdienmodel. Het was belangrijk om

al het geleerde in een nieuwe succesvolle heldere strategie te gieten met een

bijbehorende organisatie.

De verandering die Emma at Work heeft ingezet begin 2020 is er één die op drie

verschillende onderdelen impact heeft. Deze drie onderdelen zijn nauw met

elkaar verbonden en dienen elkaar steeds te versterken. 

1. Strategie en positionering 

Emma at Work maakt een transitie door waarbij de financiële afhankelijkheid van

fondsen, giften en subsidies sterk wordt teruggedrongen. Een zelfstandig

verdienmodel met behoud van de waarden waar Emma at Work voor staat is wat

nodig is om in de komende jaren ons werk te kunnen voorzetten. Kunnen

investeren in bemensing, digitalisering en marketing en communicatie op het

juiste moment is daarbij cruciaal. Om onze groeiambities te kunnen realiseren

bewegen we van een plaatsingsbureau naar een platformorganisatie die

jongeren en bedrijven aan elkaar verbindt en waarbij de eigen inbreng en

activiteit van beide partijen sterk wordt geactiveerd. Met onze zakelijke relaties

gaan we een langdurige relatie aan gericht is op samenwerking met als doel

socialer en meer inclusief werkgeverschap. Deze strategie is er een voor langere

tijd, waarbij er ook nadruk wordt gelegd op dingen die we niet (meer) doen. 

BESTUURSVERSLAG
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2. Structuur en processen 

Emma at Work wil een professionaliserings- en efficiencyslag maken in haar

processen en structuren. Daarbij is het noodzakelijk om voor alle betrokkenen

duidelijkheid te creëren over werkafspraken, taken en doelen. Dat vraagt om meer

sturing op processen en het kritisch beoordelen van de huidige processen en

structuren door alle betrokkenen. 

3. Cultuur en gedrag 

De verandering die we bij Emma at Work doormaken vraagt o.a. om commitment,

duidelijkheid en vertrouwen. Dat vereist een open en eerlijke bedrijfscultuur waarin

mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Daar hoort ook bij dat mensen elkaar

aanspreken op gedrag en prestaties zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Feedback geven en ontvangen dient een logisch en gewaardeerd onderdeel te zijn

van de dagelijkse gang van zaken. De verandering van een vooral

inspanningsgerichte naar een meer resultaatgerichte organisatie vraagt om een

verandering van focus en om voorbeeldgedrag.

Close the GAP 

GAP Track

Met onze GAP Track ‘van inzicht naar inzet’ begeleiden we jongeren (scholieren en

starters) door drie fasen met als einddoel een certificaat (‘jobready’). We koppelen

op veel manieren jongeren aan werkgevers en begeleiden matches om het

duurzaam te laten werken. 

Met de inzet van de GAP-track is er een methodische aanpak die generiek én

specifiek is. Per fase een andere focus waarin verschillende tools worden

aangeboden en toegesneden op de doelgroep. Naast algemene

ontwikkelingsvragen wordt specifiek gekeken welke beperking de aandoening

brengt in het dagelijks leven, in het bijzonder werk gerelateerd en hoe daar mee

om te gaan (dealen met de ziekte, erover vertellen en weten wat je wel kunt).

Binnen de methode wordt maatwerk geleverd met aandacht voor de

ontwikkeling/levensfase waarin de jongere zich bevindt, van erkenning tot en met

het solliciteren en starten bij een werkgever. We zoeken samen naar kansen voor

de jongeren en zetten samen de volgende stap richting de toekomst.
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GAP200

In het nieuwe model wordt de Club van 1000 én advies en arbeidsbemiddeling in

één nieuwe propositie gevat, een gecombineerd abonnements-/ sponsoringsmodel

GAP200. Minder organisaties, maar een hechter partnerschap. Door meer focus en

aandacht kunnen we meer impact maken en nauwer samenwerken waarbij we

samen toewerken naar inclusiviteit bij de werkgever. De GAP200 is een stabiel

verdienmodel waardoor er continuïteit is voor Emma at Work en waardoor meer

jongeren begeleid en gekoppeld kunnen worden.

Redouan Ait Chitt 

Emma at Work Award 2019

Status transitie

De in januari 2020 ingezette verandering werd vrijwel meteen ingehaald door de

corona-pandemie. 

Jongeren

Helaas was er op het gebied van werk weinig activiteit en kwamen enkele

werkplekken bij opdrachtgevers te vervallen. Voor het nieuwe aanbod aan

jongeren en de GAP Track konden we snel schakelen naar een online aanpak. In

september 2020 is een pilotgroep van 50 jongeren gestart met deze nieuwe

leerroute. Daarnaast hebben we veel online contact gehad met jongeren die

behoorlijk geïsoleerd kwamen te zitten. In 2020 hebben we zo ondanks de

crisissituatie toch onze bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van

jongeren met een fysieke aandoening.

Bedrijven

Voor wat betreft de nieuwe propositie voor werkgevers kwam er een flinke

vertraging. Dit heeft ertoe geleid dat we niet in april zijn gestart met onze werving

van GAP200- leden, maar pas in september. Het nieuwe aanbod werd met veel

enthousiasme ontvangen en de eerste 7 partners hebben zich in 2020 voor

minimaal drie jaar gecommitteerd; Port of Amsterdam, Welzorg, OM, AbbVie,

Kadaster, ADP en Cebeon.  Ondanks dat de GAP200 propositiegoed in elkaar zit

en als heel positief werd beoordeeld, werden de doelstellingen  niet gehaald.

Ons inziens is dit grotendeels te wijten aan de pandemie. Daarnaast zien we ook

dat de besluitvorming bij grotere werkgevers enige tijd vergt. 

BESTUURSVERSLAG
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Team en organisatie

In 2020 hebben alle medewerkers nieuwe/gewijzigde rollen gekregen en is een

extra slag geslagen in diverse structuren in de organisatie. De teamontwikkeling en

cultuur staan voor 2021 op de agenda.

Financieel

Door NOW en extra corona-steun van ING Nederland fonds hebben we het team

op peil kunnen houden en de ingezette strategie kunnen voortzetten. Het grootste

deel van de Club van 1000 heeft de donatie ook in 2020 gedaan. 

Aan de kostenkant is voorzichtig omgegaan met ICT en marketing-

&communicatiekosten. De broodnodige zaken zijn wel opgepakt, om in 2021 klaar

te zijn als alles weer opengaat.

2021

De ingezette transitie staat ook voor 2021 op de rol. Aandacht zal gaan naar de

werving van jongeren, een optimalisatieslag voor de portal en de GAP Track, veel

focus op de werving van GAP200 en additionele fondswerving om 2021 en 2022 te

kunnen overbruggen. De cultuur binnen de organisatie zal extra aandacht krijgen

om een sterk team te bouwen om de beste dienstverlening te kunnen leveren,

zowel aan de jongeren als aan de organisaties. Voor een goede focus en

aandachtverdeling zal een nieuw geworven operationeel manager de interne

organisatie aansturen en de doelen van de transitie bewaken. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA

31‐12‐2020 31‐12‐2019

€ €

MATERIELE VASTE ACTIVA [1]

Inventaris 3.761 5.625

VLOTTENDE ACTIVA [2]

Debiteuren 33.941 21.115

Nog te ontvangen Club van 1000 18.150 25.200

Nog te ontvangen Club van 1000 BTW 4.620 ‐

Overige vorderingen en overlopende activa  222.183 81.844

Totaal vlottende activa 278.894 128.159

LIQUIDE MIDDELEN [3] 128.271 81.961

TOTAAL ACTIVA 410.926 215.746

[..]    De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de 

          toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

PASSIVA

31‐12‐2020 31‐12‐2019

€ €

STICHTINGSVERMOGEN [4]

Stichtingsvermogen 105.462 202.682

Exploitatiesaldo boekjaar 28.969 (97.219)

Totaal stichtingsvermogen 134.431 105.462

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [5]

Crediteuren  6.172 11.560

Belastingen en sociale premies 39.019 35.781

Overige schulden en overlopende passiva 231.304 62.943

276.495 110.284

TOTAAL PASSIVA 410.926 215.746

[..]    De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de 

          toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

[6]

116.275 146.750 221.004

42.500 225.000 ‐

95.820 124.500

367.670 527.632 520.825

238.721

860.986 899.382 866.328

[7]

574.667 723.382 611.213

110.062 115.851

49.038 80.909

2.755 2.057

41.556 41.000 43.764

22.297 70.000 52.287

11.000 40.000 45.835

9.258 20.000

5.000

11.376 9.999

8 1.632

832.017 899.382 963.547

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten

Omzet uit dienstverlening

GAP200

De club van 1000

Baten uit eigen fondsenwerving 
Opbrengsten Subsidies

Som der baten

Lasten 

Brutolonen en salarissen

Sociale lasten

Overige personeelskosten

Afschrijvingen

Bedrijfskosten

Voorlichting‐/ en publiciteitskosten

ICT investering

Externe diensten

Onvoorzien/transitie

Algemene kosten

Financiële baten en lasten 

Exploitatiesaldo na belastingen 28.969 ‐ (97.219)

Het exploitatiesaldo over 2020 is ten gunste gebracht van het Stichtingsvermogen.

[..]    De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de

          toelichting op de staat van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de 
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2020 2019

1.026.230 906.340

979.029 1.126.606

47.201 (220.266)

‐ ‐

47.201 (220.266)

891 5.283

(891) (5.283)

‐ ‐

46.310 (225.549)

81.961 307.510

46.310 (225.549)

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Ontvangsten 

Betalingen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investerings‐activiteiten 
Investeringen in materiële vaste activa 
Investeringen in overige financiële vaste activa 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa 
Kasstroom uit investerings‐activiteiten

Kasstroom uit financierings‐activiteiten 
Ontvangst uit langlopende schulden

Aflossing langlopende schulden

Kasstroom uit financierings‐activiteiten

Nettokasstroom

Koers‐ en omrekenings‐verschillen op geldmiddelen

Toename/(afname) geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari

Mutatie boekjaar

Stand per 31 december 128.271 81.961
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ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven).

De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het boekjaar van de stichting is het

kalenderjaar.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig

rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichtingsvermogen

Op jaareinde beschikt de Stichting Emma at Work over een stichtingsvermogen van €

134.431. Het eigen vermogen en reserves dienen een dusdanige omvang te hebben

dat de continuïteit van de Stichting Emma at Work is gewaarborgd. Het Centraal

Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft besloten dat ingaande 1 januari 2005 de omvang

van de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse exploitatielasten mag

bedragen. De continuïteitsreserve wordt eens per drie jaar opnieuw bezien.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,

uitgaande van de historische kosten. Eigen opbrengsten worden verantwoord in het

verslagjaar waarin de diensten en goederen zijn geleverd. Verliezen worden

verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Structurele giften worden

verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd. Overige niet structurele giften

worden verantwoord in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn ontvangen.

Redouan Ait Chitt 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

EMMA AT WORK I 2020

Netto‐omzet

Onder netto‐omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan

derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten GAP200 Memberships

De opbrengsten van de GAP200 Memberships bestaan uit jaarbedragen uit hoofde van

abonnementen. De meeste kosten die samenhangen met deze opbrengsten worden gemaakt op

of rondom het moment dat de factuur wordt verstuurd.

Uit oogpunt van het matchingprincipe worden de opbrengsten derhalve volledig in de

jaarrekening verwerkt op het moment dat de factuur wordt verstuurd.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens

wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

De stichting had in 2020 11,7 fte medewerkers in loondienst. (2019: 12,0 fte). De overige

medewerkers zijn aan de stichting verbonden als freelancer of als vrijwilliger. De bestuursleden

zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging.

In 2020 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn

verantwoord onder de personeelskosten.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn

omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden

afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten.

Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De

verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in

de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

[1] MATERIELE VASTE ACTIVA

31‐12‐2020 31‐12‐2019

€ €

Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari  11.210 5.927

Cumulatieve afschrijvingen (5.585) (3.604)

Boekwaarde per 1 januari 5.625 2.324

Investeringen 891 5.283

Desinvesteringen

Afschrijvingen boekjaar  (2.755) (1.982)

Boekwaarde per 31 december 3.761 5.625

Afschrijvingspercentage

Inventaris 33% 33%

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

Debiteuren 33.941 21.115

Nog te ontvangen Club van 1000 18.150 25.200

Nog te ontvangen Club van 1000 BTW 4.620

56.711 46.315

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen marge Flexpay 7.093 9.220

Nog te ontvangen Fonds Diorapthe 11.250 11.250

Nog te ontvangen Boschuysen ‐ 3.500

Nog te ontvangen Oranje Fonds 45.000 10.000

Nog te ontvangen AGIS 2019 ‐ 15.000

Nog te ontvangen Instituut GAK 50.000 ‐

Nog te ontvangen Fonds 1818 4.000

Nog te ontvangen NOW 1 en 2 regeling 73.855 ‐

Vooruitbetaalde automatiseringskosten Mendix 13.875 13.875

Overige overlopende activa 17.110 18.999

222.183 81.844
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

31‐12‐2020 31‐12‐2019

[3] LIQUIDE MIDDELEN € €

Rabobank .984 betaalrekening 128.266 81.961

Rabobank .903 spaarrekening 5

128.271 81.961

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking

PASSIVA

[4] STICHTINGSVERMOGEN

31‐12‐2020 31‐12‐2019

€ €

Stand per 1 januari 105.462 202.682

Exploitatiesaldo 28.969 (97.219)

Stand per 31 december 134.431 105.462

Het exploitatiesaldo over 2020 is ten gunste gebracht van het stichtingsvermogen.

[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

31‐12‐2020 31‐12‐2019

Crediteuren € €

Crediteuren Algemeen 6.172 11.560

6.172 11.560

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Af te dragen BTW 18.746 11.763

Loonbelasting december 20.273 24.017

39.019 35.781
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

31‐12‐2020 31‐12‐2019

Overige schulden en overlopende passiva € €

Reservering vakantiegeld 22.217 20.509

Reservering niet opgenomen vakantiedagen 9.860 5.389

Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten) 2.145

Nog te betalen accountantskosten 8.198 4.750

Vooruit ontvangen Club van 1000 4.000

Vooruit ontvangen Vriendenloterij 125.000

Vooruit ontvangen Stichting Kansfonds 16.250

Nog te ontvangen declaraties 1.141

Vooruit ontvangen GAP200 21.600 ‐

Overige overlopende passiva 26.034 27.154

231.304 62.943
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

[6] BATEN

Opbrengsten 2020 2019

€ €

Ontvangen marge uitzenden/detacheren 70.000 108.932

Opbrengsten werving en selectie 38.600 52.429

Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching 495 1.600

Opbrengsten Talent Inclusief 6.335

Opbrengsten projecten 2.480 21.045

Opbrengsten Experience Lab 30.662

Opbrengsten Mentor Program 4.450

Overige opbrengsten 250

116.275 221.004

Baten uit eigen fondsenwerving      

Oranje Fonds 35.000 55.000

ING Nederland Fonds  75.000 75.000

Instituut Gak 50.000

Fonds 1818 20.000 10.000

NSGK 9.860

Agis Innovatiefonds 25.000

Stichting Kansfonds 16.250 25.000

Stichting Diorapthe 45.000

Driessen Foundation 27.368

Vriendenloterij 75.000 200.000

ZonMw (Realisten Academie 2.0, CNV Jongeren) 12.420

Janivo Stichting 20.000

Sponsoring ABN AMRO Bank N.V. 5.000

Sponsoring Port of Amsterdam 20.000

Donatie ING Nederland Fonds Corona hulp 35.000

Fondsenwerving Overig 27.014 21.895

Donatie diverse donateurs 1.986 1.702

367.670 520.825

Opbrengsten Subsidies

 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 238.721

238.721

Opbrengsten GAP200/Club van 1000

GAP200 Memberships 35.000

GAP200 Modules 7.500

De club van 1000 95.820 124.500

138.320 124.500
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (vervolg)

[7] LASTEN

Personeelskosten

2020 2019

€ €

Brutolonen en salarissen

Lonen en salarissen  516.098 536.839

Compensatietoeslag 43.974 46.348

Ziekengelduitkering (22.522) (14.816)

Vakantietoeslag 37.117 42.842

574.667 611.213

Sociale lasten

Sociale lasten 110.062 115.851

Overige sociale lasten

110.062 115.851

Overige personeelskosten

Kosten vakantiedagen 4.472 5.389

Inhuur personeel AMC

Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengfee 22.490 37.282

Cursuskosten 8.896 2.740

Autokosten (brandstof, parkeren en belasting) 86 257

Woon‐/werkkosten 3.585 12.062

Reis‐/ en verblijfskosten 3.833 13.370

Representatiekosten 1.111 3.306

Eten en Drinken 236 596

Overige personeelskosten 4.329 5.908

49.038 80.909

2020 2019

€ €

Afschrijvingen

Inventaris 2.755 2.057

Overige kosten

Bedrijfskosten

Huurkosten 11.100 12.189

Automatiseringskosten 24.336 24.537

ICT investeringen 11.000 45.835

Telefoonkosten 3.163 4.095

Voorziening oninbare debiteuren

Jongeren‐/Vrijwilligerskosten 2.528 1.085

Bestuurskosten 101 24

Externe diensten 9.258

Overige kantoorkosten 328 1.833

61.814 89.599
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (vervolg)

2020 2019

€ €

Voorlichting‐/ en publiciteitskosten

Promotiekosten 3.500

Communicatiemiddelen 2.255 651

Social media 5.904 2.771

Websitekosten 1.688 1.706

Evenementskosten 7.821

Campagnekosten 10.000 34.500

Marketingproductie 810

Fotografie en films 1.127

Overige marketing kosten 513 1.339

22.297 52.287

Overige kosten (vervolg)

Algemene kosten en advies

Verzekeringen 776 363

Contributies en abonnementen 1.013 999

Kosten beheer en administratie (accountant) 8.447 8.030

Buitengewone baten 921 412

Overige algemene kosten  219 194

11.376 9.999
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2021 2020 2020 2019

begroting  exploitatie  begroting  exploitatie 

€  €  €  € 

30.000 116.275 146.750 221.004

398.500 42.500 225.000

95.820 124.500

445.762 367.670 527.632 520.825

75.000 238.721

949.262 860.986 899.382 866.328

815.262 733.767 723.382 807.974

2.755 2.057

41.000 41.556 41.000 43.764

40.000 22.297 70.000 52.287

30.000 11.000 40.000 45.835

13.000 9.258 20.000

10.000 5.000

11.376 9.999

8 1.632

949.262 832.017 899.382 963.547

(‐) 28.969 (‐) (97.219)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VERSUS BEGROTING

Baten 

Omzet uit dienstverlening

GAP200

De club van 1000

Baten uit eigen fondsenwerving

Opbrengsten Subsidies

Som der baten

Lasten 

Personeelskosten

Afschrijvingen

Bedrijfskosten

Voorlichting‐/ en publiciteitskosten

ICT investering

Externe diensten

Onvoorzien/transitie

Algemene kosten

Financiële baten en lasten 

Som der lasten

Exploitatiesaldo na belastingen
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PARTNERS IN 2020

EMMA AT WORK I 2020
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