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Bestuursverslag

Samenstelling bestuur
Gedurende het boekjaar 2019 en ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag bestond het
bestuur van Stichting TEJO Goes uit de volgende bestuursleden:

Naam Functie (in functie sinds)
mevrouw J.M. de Pundert - Dobbelaar voorzitter (15-9-2017)
mevrouw W.C. Megens - Dobbelaar secretaris (1-12-2018)
de heer G.J.B. Huigsloot penningmeester (1-12-2018)

Doelstelling
Stichting TEJO Goes heeft als doel het verlenen van psychische hulp aan jongeren in de leeftijd van
tien (10) jaar tot en met twintig (20) jaar om verdere escalatie van problemen te voorkomen en zo
bij te dragen tot het herstellen, versterken en vergroten van het persoonlijk welzijn van jongeren in
de samenleving.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door snel, kosteloos en met garantie op anonimiteit
deskundige hulp aan te bieden met inzet van professionele, gekwalificeerde en vrijwillige
therapeuten aan de ingang van de professionele hulpverlening.

Gedurende boekjaar 2019 hebben zich geen wijzigingen in de (statutaire) doelstelling van de
stichting voorgedaan. Voor boekjaar 2020 zijn er tevens geen wijzigingen voorzien.

Verslag van activiteiten
In 2019 is het vergroten van de laagdrempeligheid voor jongeren om het TEJO-huis binnen te
lopen nog steeds prioriteit nummer 1. De contacten met de Jongerenraad waren in 2018
veelbelovend, maar door wisseling van samenstelling van deze Raad is een en ander in de loop
van dit jaar op een laag pitje komen te staan. Binnenkort hopen we de contacten weer aan te
kunnen halen. Jongerenparticipatie blijft bij TEJO hoog op de agenda staan. 

Om jongeren te stimuleren in een vroeg stadium over hun problemen te praten is dit jaar 
geëxperimenteerd met het opzetten van een dialoog. Stichting in Dialoog heeft dit jaar TEJO Goes
benaderd om met deze methodiek aan de slag te gaan. Een mooie kans! Aansluitend bij de
landelijke actie van Wij Zijn Mind en het daarbij behorende bezoek van Tim en Anouk aan het
TEJO-huis werd het thema “(On)gewoon of gewoon anders” gekozen voor de eerste dialoog met
jongeren. De ervaringen met het houden van dialogen met zowel vrijwilligers als met jongeren zijn
positief. Communiceren met elkaar op deze manier werkt verbindend. Een belangrijk
aandachtspunt gedurende de PILOT (evaluatie dec. 2018). Ook jongeren vinden dit een fijne en
laagdrempelige om contacten met elkaar aangaan. Besloten is om deze ‘tool’ structureel in te
zetten. Het mes snijdt aan 2 kanten: enerzijds kunnen jongeren op een ongedwongen manier met
elkaar praten over hun problemen en hoe ermee om te gaan (we doen zo een beroep op de
ervaringsdeskundigheid van de jongeren zelf) in ons TEJO-huis, anderzijds weten ze op deze
manier ook TEJO te vinden en als de problematiek dreigt te escaleren is professionele
therapeutische ondersteuning aanwezig. 

Stichting TEJO Goes heeft de PILOT TEJO Goes verder organisatorisch vormgegeven: 
-    Kern met gastvrouwen en -heren, ondersteund door een betaalde coördinator. Deze
     vrijwilligers zorgen voor de ontvangst, administratie en ondersteuning van de therapeuten,
     zodat deze zich kunnen focussen op hun ambacht;
-    Ondersteuning in beleid en uitvoering door een TEJO-team van 8 personen;
-    Borging van kwaliteit door interne Intervisie en externe onafhankelijke supervisie;
-    Advisering indien nodig met inzet van arts, kinderpsychiater.
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Basis van ons handelen is en blijft de Rechten van het Kind

In 2019 zijn de volgende doelen behaald:
-    Professionalisering van de organisatie;
-    Naamsbekendheid vergroten;
-    Laagdrempeligheid vergroten.

N.B. Het implementeren van APPKE is lastig gebleken. Deze ‘tool’, die de laagdrempeligheid voor
jongeren zou vergroten, is helaas nog niet gebruiksklaar en toegankelijk voor organisaties zoals
TEJO. Hiervoor is meer tijd nodig, aldus de makers van dit product.

Naast alle mooie resultaten kunnen wij een tegenvaller niet onbenoemd laten. Het huurcontract
van het, TEJO-huis werd m.i.v. 1 februari 2020 opgezegd. De zoektocht naar een nieuwe locatie
eindigde evenwel snel in het vinden van een geschikt pand aan de Frans den Hollanderlaan 21. 
Op 1 februari 2020 konden wij het nieuwe TEJO-huis in gebruik nemen dankzij de niet aflatende
steun van veel sponsoren en vrijwilligers.

Jongeren die TEJO in het boekjaar 2019 hebben bezocht:

Aantal jongeren Leeftijdscategorie Woonsituatie Opleidingsniveau
Totaal 26 jongeren, 10-15 jaar: 3 Bij beide ouders: 13 BAO: 1
waarvan 16-20 jaar: 17 Bij moeder: 3 VMBO: 3
21 meisjes en >20 jaar: 6 Bij vader: 1 HAVO: 2
5 jongens Bij vriend(in): 2 VWO: 1

Samengesteld gezin: 3 MBO: 9
Onbekend: 4 HBO: 1

Werkend: 7
Werkzoekend: 1
Onbekend: 6

Gesprekken Aantal sessies Problematiek Doorverwijzingen
Totaal aantal 1 sessie: 6 Depressie Aantal jongeren
anoniem gevoerde 2 sessies: 4 Identiteitsproblemen doorverwezen
gesprekken: 179 3 sessies: 10 Relatieproblemen naar de huisarts/

4 sessies: 0 Stress reguliere zorg: 3
5 sessies: 3 Angst
6 sessies: 4 Paniekaanvallen
7 sessies: 2 Slapeloosheid
8 sessies: 4
9 sessies: 2
10 sessies: 2
>10 sessies: 1

"Het is belangrijk dat we de intentie van de kinderrechten onder de aandacht brengen van 
kinderen en opvoeders." – Jan Willems, oud-hoogleraar Rechten van het kind
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Vrijwilligers die TEJO in het boekjaar 2019 hebben ondersteund:

Aantal vrijwilligers gedurende de PILOT Aantal dagdelen open:
Totaal 23 vrijwilligers Maandag: 16.00-20.00
Gastvrouw/heer: 9 Woensdag: 13.00-17.00
Therapeut: 7 Donderdag: 18.00-20.00
Arts: 1
Dagelijks Bestuur: 3
Raad van Advies: 3

Naast de vrijwilligers heeft Stichting TEJO Goes in 2019 een coördinator in vaste dienst genomen en
daarnaast maakte Stichting TEJO Goes in 2019 gebruik van externe expertise die per uur ingehuurd
werd.

Begroting 2020
Voor het boekjaar 2020 heeft het bestuur in 2019 de volgende kostenbegroting opgesteld:

Kostencategorie
Personeelskosten 35.000
Afschrijvingen 3.200
Huisvestingskosten 24.300
Kantoorkosten 6.800
Algemene kosten 9.900

79.200

De begrote kosten voor 2020 kunnen deels worden gedekt vanuit de reserves.

Een eventueel batig saldo op de begroting wordt in beginsel toegevoegd aan de algemene
reserve van de stichting. Het bestuur streeft er naar dat de algemene reserve niet meer zal
bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten
behoeve van de doelstelling van de stichting. Indien het bestuur het nodig acht vormt zij reserves
met een specifieke bestemming.

Het bestuur,

Goes, 15 mei 2020

was getekend,

J.M. de Pundert-Dobbelaar W.C. Dobbelaar G.J.B. Huigsloot
voorzitter secretaris penningmeester
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Jaarrekening 2019
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Balans per 31 december 2019
 
     

ACTIVA

     
Materiële vaste activa
Inventaris 4.595  14.137  

 4.595  14.137

Vorderingen en overlopende activa
Rekening courant vordering 5.000  0  
Overige vorderingen 10.498  2.950  

 15.498  2.950

Liquide middelen
Rekening courant bank 13.755  4.985  

 13.755  4.985

  33.848  22.072

31 dec 201831 dec 2019
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Balans per 31 december 2019
 
     

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 0   20.283  
Bestemmingsreserves 27.409  0  

 27.409  20.283

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.642  1.789  
Schulden ter zake van pensioenen 1.915  0  
Overlopende passiva 882  0  

 6.439  1.789

  33.848  22.072

Pagina 7



Stichting TEJO Goes
Goes

Staat van baten en lasten over 2019
 
 

2019 2019 2018
realisatie begroting realisatie

Baten 68.585 40.300 59.282
Totaal baten 68.585 40.300 59.282

Personeelskosten 17.750  7.100 2.320
Afschrijvingen 9.838  0 1.673
Huisvesting 22.373  17.550 19.950
Kantoorkosten 6.260  8.900 3.630
Algemene kosten 4.973  6.750 11.129
Totaal lasten 61.194 40.300 38.702

Saldo voor financiële baten en lasten 7.391 0 20.580

Financiële baten & lasten -265 0 -297
   

Saldo van baten en lasten 7.126 0 20.283

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- bestemmingsreserves 25.535 0 0
- algemene reserve -18.409 0 0

7.126 0 0
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Kasstroom over 2019
 
 

 

Bedrijfsresultaat  7.391
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 9.838

9.838
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -12.548
Mutatie operationele schulden 4.650
  -7.898
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  9.331

Ontvangen/betaalde rentes -265  
  -265
Kasstroom uit operationele activiteiten  9.066
   
(Des)investeringen in materiele vaste activa 9.542  
Waarvan afschrijvingen -9.838
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -296

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie langlopende schulden 0  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0

  
Netto kasstroom 8.770
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  8.770

2019
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting TEJO Goes bestaan voornamelijk uit het verlenen van psychische
hulp aan jongeren in de leeftijd van tien jaar tot en met twintig jaar.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting TEJO Goes is feitelijk gevestigd te Goes en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 69622264.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting TEJO Goes zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met
de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten)
wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit
bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor
het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
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Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van 
het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden
van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 
tot de in totaal te verrichten diensten.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat
van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of
Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat
(nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als
netto-omzet verwerkt in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte
projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in
de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de
PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit 
hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is
dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de
direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten 
worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die 
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden,
dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit
verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. 
De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.
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Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks 
samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, 
niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment
dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte
economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren
tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele
karakter van de post.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht
op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van
baten en lasten.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen 15.810
Cum. afschrijving -1.673
Boekwaarde begin 14.137

(Des)investeringen 296
Afschrijvingen -9.838
Mutaties -9.542

Boekwaarde einde 4.595

31 dec 2019 31 dec 2018

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant vordering   
Rekening courant vordering Stichting TEJO Nederland 5.000 0

5.000 0

Overige vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 3.900 1.475
Te ontvangen bedragen 1.973 0
Waarborgsom 4.625 1.475

10.498 2.950

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rekening-courant ABN AMRO 13.755 4.985

13.755 4.985
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 0 20.283
Bestemmingsreserves 27.409 0

27.409 20.283

Algemene reserve

Stand begin boekjaar 20.283
Mutatie vanuit resultaatbestemming -18.409
Stand einde boekjaar 1.874

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve coördinator 12.500 0
Bestemmingsreserve TEJO-huis 14.909 0

27.409 0

Bestemmingsreserve coördinator

Stand begin boekjaar 0
Mutatie vanuit resultaatbestemming 12.500
Stand einde boekjaar 12.500

Het bestuur heeft deze bestemmingsreserve gevormd vanuit een ontvangen gift die bestemd was
voor het kunnen aannemen van een betaalde coördinator. Een bedrag van € 12.500 kan hiervoor
besteed worden in 2020.

Bestemmingsreserve TEJO-huis

Stand begin boekjaar 0
Mutatie vanuit resultaatbestemming 14.909
Stand einde boekjaar 14.909

Naar aanleiding van de opzegging van het huurcontract door de verhuurder van het TEJO-huis aan
de Grote Kade 2 in Goes heeft het bestuur besloten een deel van de reserves te bestemmen voor
de verhuizing en de (afschrijvingen op) investeringen aan het nieuwe onderkomen aan de Frans
den Hollanderlaan 21 in Goes.

Kortlopende schulden
31 dec 2019 31 dec 2018

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren 3.642 1.789

3.642 1.789

Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenen 1.915 0

1.915 0

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 619 0
Overlopende passiva 263 0

882 0

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing zien toe op de huur van
bedrijfshuisvesting. Per balansdatum bedraagt de totale verplichting € 29.650. Hiervan vervalt
een bedrag van € 13.100 binnen 1 jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

   
2019 2019 2018

realisatie begroting realisatie

Baten
Baten van particulieren 25.285 0 17.382
Baten van bedrijven 0 0 10.000
Baten van subsidies van overheden 40.300 40.300 31.900
Baten van andere organisaties zonder winststreven 3.000 0 0

68.585 40.300 59.282

Lonen en salarissen
Bruto lonen en salarissen 9.288 0 0
Reservering vakantiegeld 619 0 0
13e maand 771 0 0
Ziekengeld ontvangen -1.973 0 0

8.705 0 0

Sociale lasten
Sociale lasten 1.922 0 0

1.922 0 0

Pensioenen
Pensioenen personeel 1.915 0 0

1.915 0 0

Overige personeelskosten
Onkostenvergoeding 41 0 0
Reiskostenvergoeding 61 0 0
Kilometervergoeding 243 0 0
Kantinekosten 341 600 241
Opleidingskosten 800 4.000 0
Inhuur intervisie/supervisie therapeuten 1.962 2.000 1.664
Vrijwilligerskosten 1.760 500 415

5.208 7.100 2.320

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventaris 9.838 0 1.673

9.838 0 1.673

Huisvesting
Huur bedrijfshuisvesting 18.525 15.300 16.225
Overige huurlasten 375 0 944
Onderhoud huisvesting 0 750 0
Gas, water en electra 930 1.500 2.530
Schoonmaakkosten 918 0 0
Gemeentelijke heffingen 1.625 0 251

22.373 17.550 19.950
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

   
2019 2019 2018

realisatie begroting realisatie
Kantoorkosten
Drukwerk 455 1.700 900
Telefoonkosten 424 1.000 416
Internetkosten 660 1.000 327
Contributies en abonnementen 0 1.200 0
Kosten onderhoud inventaris 367 0 0
Automatiseringskosten 151 0 0
Webhostingkosten 16 0 213
Kosten website 4.152 4.000 1.774
Overige kantoorkosten 35 0 0

6.260 8.900 3.630

Algemene kosten
Adviseringskosten 1.500 0 2.490
Administratiekosten 1.106 750 302
Verzekeringen 484 1.000 0
Kosten opening TEJO-huis Goes 0 0 6.443
Advertentiekosten 0 0 1.837
Kosten fondsenwerving 1 0 0
PR kosten 1.898 3.000 0
Overige algemene kosten -16 2.000 57

4.973 6.750 11.129

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 265 0 297

265 0 297

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2019 was 1 werknemer (0,44 FTE) in dienst (2018: 0).

Analyse resultaat boekjaar
De baten zijn hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting. Dit is met name te danken aan
giften van particulieren die niet voorzien waren. In 2019 is een specifieke gift ontvangen die het
mogelijk heeft gemaakt een betaalde coördinator in dienst te nemen. Voor het niet benutte deel
van de gift heeft het bestuur een bestemmingsreserve gevormd.

De lasten zijn tevens hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste reden hievoor is het in dienst
nemen van een betaalde coördinator. Daarnaast was er in de begroting 2019 geen rekening
gehouden met de afschrijving van de inventaris van het TEJO-huis. In 2019 was deze post
ongebruikelijk hoog, omdat een groot deel van de inventaris versneld moest worden
afgeschreven. De verhuurder van de ruimte aan de Grote Kade 2 heef in 2019 het huurcontract
opgezegd. In 2020 zal het TEJO-huis een nieuw onderkomen aan de Frans den Hollanderlaan 21
betrekken. Voor de verhuizing en (afschrijving van) daarmee samenhangende investeringen heeft
het bestuur een bestemmingsreserve gevormd.

Het bestuur,

Goes, 15 mei 2020

was getekend,

J.M. de Pundert-Dobbelaar W.C. Dobbelaar G.J.B. Huigsloot
voorzitter secretaris penningmeester
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2019 als volgt te bestemmen:

Toevoeging/onttrekking aan:
- bestemmingsreserves 25.535
- algemene reserve -18.409

7.126
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