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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Bestuursverslag

Samenstelling bestuur
Gedurende het boekjaar 2021 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 Nederland 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 2021 hebben zich geen wijzigingen in de (statutaire) doelstelling van de
stichting voorgedaan. Voor boekjaar 2022 zijn er tevens geen wijzigingen voorzien.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Verslag van activiteiten
Optreden als representatieve organisatie van de lokale TEJO-stichtingen 
In 2021 hebben wij een evaluatie laten uitvoeren van de eerste drie jaar, om een beeld te krijgen
van de vereisten voor een verdere groei van TEJO in Nederland. Dit evaluatieonderzoek werd
uitgevoerd door een onafhankelijke en externe organisatie. De PILOT in Goes liep na 3 jaar af en
de ervaringen en bevindingen van dit van origine Belgische concept wilde het bestuur graag
onder de loep nemen. Uit dit evaluatieonderzoek kwamen een aantal adviezen en
aanbevelingen die in de loop van 2021 werden overgenomen. In 2021 werd daarmee de basis
gelegd voor het beleid van Stichting TEJO Nederland in 2022 en daarna:

- een Groeimodel werd vastgelegd;
- een voorwaardenscheppend projectplan werd goedgekeurd;
- een werkplan met een 10-tal modules werd opgesteld;

een toolbox met daarin alle elementen die nodig zijn om een lokale stichting op te richten en
een locatie op te starten: de ontwikkeling van een ‘TEJO-bouwpakket’ (toolbox) wordt een
kernpunt voor de op te bouwen koepelorganisatie. Daarin zitten uitgangspunten,
impactinstrumenten, profielen, protocollen, handleidingen, pitches, financiële handvatten,
etc.

Op deze wijze kan TEJO Nederland zich richten op de verdere ontwikkeling van TEJO. Dit vraagt
een sterke koepelorganisatie. Hiermee kan TEJO een representatieve organisatie voor alle
TEJO-locaties zijn en een stevige partner worden in de Landelijke Alliantie (i.o.) “Mentale
Gezondheid voor Jongeren”, waarin TEJO met 8 gelijkgestemde organisaties participeert.

Coördineren van de acties van de lokale TEJO-stichtingen
Om de coördinatie tussen de lokale TEJO-locaties te bevorderen werd in 2021 een procedure
opgestart voor de werving van een landelijke coördinator. Vanaf 1 januari 2022 heeft TEJO
Nederland een landelijk coördinator aan zich weten te binden.

Positioneren van de lokale TEJO-stichtingen
Landelijk is sprake van de oprichting van een alliantie van complementaire organisaties,
ondersteund door het vermogensfonds FNO. TEJO wordt hier graag lid van, samen met
organisaties als Roger That Inspiratielab, Stichting Join us, @ease, Boilrs Hub Foundation en Stichting
Villa Pinedo. De alliantie zal zich richten op beleidsbeïnvloeding, kennisuitwisseling, samenwerking
en ontwikkeling van kwaliteitscriteria.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Ontwikkelen van een kwaliteitsvolle visie en methodiek inzake de psychische hulpverlening aan
jongeren
Het concept van TEJO is vernieuwend en ‘out of the box’ en vraagt om deze reden veel tijd en
aandacht om dit goed uit te zoeken, uit te dragen en te bewaken. Een juridische toetsing van het
TEJO-concept voor Nederland was daarbij van groot belang. Hiervoor werden in 2020
jeugdrechtadvocaten ingeschakeld. Deze advocaten hebben het juridisch kader onderzocht en
toegelicht. Inmiddels heeft TEJO in haar adviesraad Goos Cardol mogen verwelkomen, een
kinderrechtendeskundige. Hem is gevraagd om vanuit het Kinderrechten verdrag ook een
juridisch advies te formuleren. Er is nauwelijks wetgeving voor het preventieve kader waarbinnen
TEJO opereert. Het concept van TEJO is uniek en vraagt om nog verdere juridische uitwerking.

Ontwikkelen van concepten, methoden en producten
Met de komst van meerdere locaties werd ook duidelijk dat de website een flinke aanpassing
moest ondergaan. De grafisch vormgever en het team daaromheen hebben hard gewerkt om er
een frisse nieuwe ‘look’ aan te geven. Voor 2022 staat een doorstart gepland om de social media
ook verder vorm te gaan geven. 

In 2022 is een communicatiebureau ingeschakeld om een flinke professionalisering door te
voeren. Jongeren horen voornamelijk over TEJO via social media (90% van de 12- tot 18-jarigen
gebruikt deze dagelijks): TikTok, FaceBook, Instagram, YouTube. Daarnaast is er de website. Dan is
er de belangrijke groep mensen om jongeren heen die kunnen ‘doorverwijzen’ – ouders,
docenten, trainers, huisartsen, etc. Deze horen over TEJO via LinkedIn, presentaties,
krantenartikelen en promotieacties (posters).

Bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de lokale TEJO-stichtingen 
Ook in 2021 was het lastig om de verbinding met elkaar te maken en te behouden vanwege
Corona. We hopen dat 2022 ons meer ruimte en tijd geeft om deze belangrijke factor bij het
werven en motiveren van vrijwilligers weer tot stand te kunnen brengen.

Ondersteunen en organiseren van fondsenwerving
Voor wat betreft de inkomsten is Stichting TEJO Nederland afhankelijk van subsidies (landelijk,
regionaal) en giften. Het is voor de fondsenwerving ten aanzien van giften van belang dat
Stichting TEJO Nederland over een ANBI-status beschikt. Een aanvraag voor de ANBI-status is in
2020 goedgekeurd.

In 2021 ontving Stichting TEJO Nederland een jaarlijkse (niet afdwingbare) toezegging om onder
voorwaarden elk afzonderlijk TEJO-huis te kunnen voorzien van een bijdrage voor het inzetten
van een coördinator. Het betreft de jaren 2021, 2022 en 2023. Stichting TEJO Nederland
ondersteunt alleen TEJO-stichtingen die zijn aangemerkt als een ANBI.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Begroting 2022
Voor het boekjaar 2022 heeft het bestuur de volgende kostenbegroting opgesteld:

Kostencategorie
Personeelskosten 169.500
Huisvestingskosten 1.200
Kantoorkosten 1.600
Algemene kosten 27.700

200.000

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, 21 juni 2022

was getekend,

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

Jaarrekening 2021
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Balans per 31 december 2021
 
     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 134.074  1.069  

 134.074  1.069

Liquide middelen
Rekening courant bank 3.346  8.724  

 3.346  8.724

  137.420  9.793

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Balans per 31 december 2021
 
     

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 133.190   6.885  

 133.190  0

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.230  908  
Overlopende passiva 0  2.000  

 4.230  2.908

  137.420  2.908
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2021
 
 

2021 2021 2020
realisatie begroting realisatie

Baten 185.938 0 17.500
Totaal baten 185.938 0 17.500

Personeelskosten 43.999  0 0
Kantoorkosten 8.576  230 0
Algemene kosten 6.983  18.000 7.716
Totaal lasten 59.558 18.230 7.716

Saldo voor financiële baten en lasten 126.380 -18.230 9.784

Financiële baten & lasten -75 -270 -69
   

Saldo van baten en lasten 126.305 -18.500 9.715

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- algemene reserve 126.305 -18.500 0

126.305 -18.500 0
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Kasstroom over 2021
 
 

 

Bedrijfsresultaat  126.380
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 0

0
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -133.005
Mutatie operationele schulden 1.322
  -131.683
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -5.303

Ontvangen/betaalde rentes -75  
  -75
Kasstroom uit operationele activiteiten  -5.378
   
(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 -5.378
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  -5.378

2021

Pagina 10



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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben,
uitgaande  van historische kosten. Lasten worden verantwoord als ze voorzienbaar zijn, baten
worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

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 2021

 
31 dec 2021 31 dec 2020

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 636 69
Te ontvangen bedragen 0 1.000
Te ontvangen giften 133.438 0

134.074 1.069

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

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rekening-courant ABN AMRO 3.346 8.724

3.346 8.724

Eigen vermogen

Algemene reserve 133.190 6.885
133.190 6.885

Algemene reserve
Stand begin boekjaar 6.885
Mutatie vanuit resultaatbestemming 126.305
Stand einde boekjaar 133.190

Kortlopende schulden
31 dec 2021 31 dec 2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren 4.230 908

4.230 908

Overlopende passiva
Overlopende passiva 0 2.000

0 2.000

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 2021

   
2021 2021 2020

realisatie begroting realisatie

Baten
Baten van bedrijven 200.000 0 17.500
Doorbetaling giften -14.062 0 0

185.938 0 17.500

Overige personeelskosten
Inhuur derden 43.999 0 0

43.999 0 0

Kantoorkosten
Webhostingkosten 0 230 0
Kosten website 8.576 0 0

8.576 230 0

Algemene kosten
Adviseringskosten 337 0 3.789
Administratiekosten 995 910 908
Verzekeringen 477 1.030 612
PR kosten 3.993 3.000 1.408
Kosten licentie TEJO Vlaanderen 2.000 0 2.000
Doorbelasting sublicentie TEJO Nederland -1.000 0 -1.000
Kosten fondsenwerving 0 10.200 0
Kosten centrale bijeenkomsten 0 820 0
Overige algemene kosten 181 2.040 -1

6.983 18.000 7.716

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 75 270 69

75 270 69

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2021 waren geen werknemers in dienst.

Bezoldiging bestuur
De bestuursleden werken op onbezoldigde basis voor de stichting.
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Stichting TEJO Nederland
Amsterdam

Analyse resultaat boekjaar
In 2021 ontving Stichting TEJO Nederland een jaarlijkse (niet afdwingbare) toezegging om onder
voorwaarden elk afzonderlijk TEJO-huis te kunnen voorzien van een bijdrage voor het inzetten van
een coördinator. Het betreft de jaren 2021, 2022 en 2023. Stichting TEJO Nederland ondersteunt
alleen TEJO-stichtingen die zijn aangemerkt als een ANBI. In 2021 is reeds een gedeelte doorbetaald
aan lokale TEJO-stichtingen die daarvoor in aanmerking kwamen.

Als gevolg van de ontvangen toezegging heeft Stichting TEJO Nederland:
- een bestuursadviseur kunnen inhuren om een evaluatieonderzoek uit te voeren en daaruit volgend

een projectplan te implementeren. Hierdoor waren de kosten inhuur derden hoger dan
oorspronkelijk begroot;

- de website een nieuwe, frisse uitstraling kunnen geven; en
- het voor het jaar 2021 niet noodzakelijk geacht om het begrote bedrag voor fondsenwerving 

aan te spreken.

Met de kosten voor de licentie van TEJO Vlaanderen was in de begroting voor 2021 geen rekening
gehouden.

Het bestuur,

Amsterdam, 21 juni 2022

was getekend,

J.M. de Pundert-Dobbelaar W.C. Dobbelaar G.J.B. Huigsloot
voorzitter secretaris penningmeester
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Overige gegevens
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Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2021 als volgt te bestemmen:

Toevoeging/onttrekking aan:
- algemene reserve 126.305

126.305
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