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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Bestuursverslag

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

Naam Functie (in functie sinds)
mevrouw J.M. de Pundert - Dobbelaar voorzitter (21-5-2019)
mevrouw W.C. Megens - Dobbelaar secretaris (21-5-2019)
de heer G.J.B. Huigsloot penningmeester (21-5-2019)

Doelstelling
Stichting TEJO Goes heeft als doel het ondersteunen van de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale
Therapeuten voor Jongeren-stichtingen (de 'TEJO-stichtingen') in Nederland en het behartigen van
hun belangen, het ontwikkelen en verspreiden van de visie die ten grondslag ligt aan de
werkwijze inzake hulpverlening aan jongeren, het formuleren van aanbevelingen vanuit de
hulpverlening aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid en het welzijn van
jongeren kunnen verbeteren en het vormgeven van een sociale beweging (samen met andere
maatschappelijke actoren) die opkomt voor de verbetering van de situatie van jongeren in alle
(levens)domeinen.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het optreden als representatieve
organisatie van de lokale TEJO-stichtingen met het oog op hun vertegenwoordiging en
belangenbehartiging bij de overheid en bij andere maatschappelijke actoren op regionaal,
nationaal en internationaal vlak, het coördineren van de acties van de lokale TEJO-stichtingen,
het positioneren van de lokale TEJO-stichtingen in het hulpverleningsaanbod en het
maatschappelijk veld, het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle visie en methodiek inzake de
psychische hulpverlening aan jongeren en het ondersteunen van de lokale TEJO-stichtingen in
dezen, het ontwikkelen van concepten, methoden en producten, het bieden van inhoudelijke
ondersteuning aan de lokale TEJO-stichtingen middels begeleiding, opleiding, studie, onderzoek en
ontwikkelingswerk en het ondersteunen en organiseren van fondsenwerving.

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
Stichting TEJO Nederland is in 2019 opgericht om de verdere uitbouw van het TEJO-concept in
Nederland te kunnen verwezenlijken.

In 2019 heeft het bestuur zich voornamelijk bezig gehouden met opzetten van een overeenkomst
met TEJO Vlaanderen om de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale TEJO-stichtingen te kunnen
waarborgen. Het bestuur streeft ernaar om in 2020 tot een definitieve overeenkomst met TEJO
Vlaanderen te komen.

Om naamsbekendheid te creëren heeft Stichting TEJO Nederland in 2019 een financiële bijdrage
geleverd aan het project Zeeuws Meisje #Gelijkheid (www.zeeuwsmeisje.nu).
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

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

Kostencategorie
Vaste lasten 2.400
Kosten centrale bijeenkomsten 800
Kosten voor fondsenwerving 10.000
Onvoorziene uitgaven 2.000

15.200

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,

Amsterdam, 15 mei 2020

was getekend,

J.M. de Pundert-Dobbelaar W.C. Dobbelaar G.J.B. Huigsloot
voorzitter secretaris penningmeester
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Jaarrekening 2019
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Balans per 31 december 2019
 
   

ACTIVA

Liquide middelen
Rekening courant bank 2.170  

 2.170

  2.170

31 dec 2019
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Balans per 31 december 2019
 
   

31 dec 2019

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve -2.830   

 -2.830

Kortlopende schulden
Rekening courant schuld 5.000   

 5.000

  2.170
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2019
 
 

2019 2019
realisatie begroting

Baten 1.000 0
Totaal baten 1.000 0

Algemene kosten 3.802  0
Totaal lasten 3.802 0

Saldo voor financiële baten en lasten -2.802 0

Financiële baten & lasten -28 0
  

Saldo van baten en lasten -2.830 0

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- algemene reserve -2.830 0

-2.830 0
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Kasstroom over 2019
 
 

 

Bedrijfsresultaat  -2.802
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 0

0
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen 0
Mutatie operationele schulden 5.000
  5.000
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  2.198

Ontvangen/betaalde rentes -28  
  -28
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.170
   
(Des)investeringen in materiele vaste activa 0  
Waarvan afschrijvingen 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0

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

  
Netto kasstroom 2.170
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  2.170

2019
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting TEJO Nederland bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van de
kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale Therapeuten voor Jongeren-stichtingen (de 'TEJO-stichtingen')
in Nederland en het behartigen van hun belangen, het ontwikkelen en verspreiden van de visie die
ten grondslag ligt aan de werkwijze inzake hulpverlening aan jongeren, het formuleren van
aanbevelingen vanuit de hulpverlening aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid
en het welzijn van jongeren kunnen verbeteren en het vormgeven van een sociale beweging
(samen met andere maatschappelijke actoren) die opkomt voor de verbetering van de situatie
van jongeren in alle (levens)domeinen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting TEJO Nederland is feitelijk gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 74890336.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting TEJO Nederland 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.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

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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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

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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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 
31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen

Rekening courant bank  
Rekening-courant ABN AMRO 2.170

2.170

Eigen vermogen

Algemene reserve -2.830
-2.830

Algemene reserve
Stand begin boekjaar 0
Mutatie vanuit resultaatbestemming -2.830
Stand einde boekjaar -2.830

Kortlopende schulden
31 dec 2019

Rekening courant schuld
Rekening courant schuld Stichting TEJO Goes 5.000

5.000

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

  
2019 2019

realisatie begroting

Baten
Baten van particulieren 1.000 0

1.000 0

Algemene kosten
Adviseringskosten 1.937 0
PR kosten 1.815 0
Overige algemene kosten 50 0

3.802 0

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 28 0

28 0

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2019 waren geen werknemers in dienst.

Analyse resultaat boekjaar
Boekjaar 2019 is het eerste boekjaar van Stichting TEJO Nederland. Stichting TEJO Nederland is op 21 mei
2019 opgericht en daarom is er voor boekjaar 2019 geen begroting opgesteld.

In 2019 is een donatie ontvangen als bijdrag in de PR kosten die verband houden met het creëren van
naamsbekendheid in Nederland.

De adviserings- en overige kosten hangen samen met de oprichting van Stichting TEJO Nederland.

Het bestuur,

Amsterdam, 15 mei 2020

was getekend,

J.M. de Pundert-Dobbelaar W.C. Dobbelaar G.J.B. Huigsloot
voorzitter secretaris penningmeester
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Overige gegevens
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Overige gegevens

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:
- algemene reserve -2.830

-2.830
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