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1.1 Rechtsvorm

1.2 Doelgroep

1.3 Corona

Natuurlijk heeft Corona ook in 2021 het werk van het ABC ernstig moeilijker gemaakt. Niet alle vrijwilligers en

lesnemers durfden fysiek contact aan maar ook niet iedereen is even digitaal vaardig gebleken. Dat heeft effect gehad op 

onze resultaten. Het vrijwilligersaantal fluctueerde ook sterk, met een sterke daling aan het einde van 2021. 

We zagen een toename aan het begin van de pandemie van mensen die hun werk (tijdelijk of deels) kwijt waren geraakt 

en toch iets nuttigs wilden doen, maar ook weer een afname op de momenten dat er weer meer mogelijk was. 

BESTUURSVERSLAG BIJ DE JAARREKENING

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) zet zich in om met behulp van vrijwilligers de

zelfredzaamheid te vergroten van anderstalige geïsoleerde vrouwen.

De stichting doet dit door hen Nederlands te leren, door kennis van de Nederlandse samenleving over te dragen, het 

vergroten van het sociale netwerk en door het opbouwen van zelfvertrouwen om zodoende toe te werken naar 

participatie.

Het ABC, gevestigd Begijnhof 31 te Amsterdam, is een stichting zonder winstoogmerk. In 2021 was

Ellen de Ruiter directeur. In 2021 is er één bestuurslid afgetreden, deze is in 2022 vervangen. Het bestuur wijst uit haar 

midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

ABC biedt jaaarlijks aan circa 250 vrouwen taal- en participatietrajecten aan. Deze trajecten worden 1-op-1 aan huis of in 

kleine groepen op laagdrempelige locaties gegeven door vrijwilligers die door ABC worden opgeleid en die worden 

begeleid door zo´n tien vrijwilligerscoördinatoren en zes parttime beroepskrachten. De doelgroep van het ABC is 

anderstalige vrouwen in een geïsoleerde positie in Amsterdam. Het ABC komt met lessen 'achter de voordeur' bij 

vrouwen met wie moeilijk in contact te komen is en die niet makkelijk deelnemen aan activiteiten buitenshuis. De 

redenen van isolement zijn verschillend; iemand kan fysieke of psychische beperkingen hebben, schulden of andere 

financiële zorgen, zich beperkt voelen door gebrek aan kennis van het Nederlands of door gebrek aan zelfvertrouwen of 

geen contact durven te maken door druk van naasten. In alle gevallen blijft de vrouw min of meer 'verborgen' voor de 

samenleving. Het ABC heeft als doel om deze vrouwen uit de verborgenheid te halen en hen te helpen zelfredzamer te 

worden en te emanciperen. Hiervoor is het nodig om kennis van de Nederlandse taal en samenleving te krijgen, een 

netwerk te ontwikkelen en vertrouwen in zichzelf en de omgeving op te bouwen. Dit wordt hen aangereikt in de lessen 

die het ABC aanbiedt.

Het ABC zet vrijwilligers in die de lessen geven. Dit zijn vaak Amsterdammers die iets willen bijdragen aan de stad en 

haar bewoners. Het zijn bijvoorbeeld vrouwen die met pensioen zijn en zich nuttig willen maken of studenten die een 

maatschappelijke taak voor zichzelf zien, maar ook bijvoorbeeld mensen die weer een stapje willen doen om zelf te re-

integreren. Ook werkt het ABC met hbo- en mbo-stagairs. Amsterdammers komen zo in contact met elkaar en met 

andere culturen. Deze wederzijdse kennismaking met elkaars cultuur draagt bij aan de emancipatie en participatie van 

alle deelnemers. 

Het ABC ondersteunt de vrijwilligers op allerlei manieren, onder andere met trainingen, advies en bijeenkomsten.                                                                                                                          
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1.4

1.5

1.6

1.7 Blik op de toekomst

Resultaten

Financieel

De baten zijn in 2021 met € 8.773 afgenomen tot € 313.123. Het netto resultaat is daarmee op € 22.975 negatief 

uitgekomen. Er was een groter tekort begroot, maar dankzij goed op de kosten te letten en het verantwoorden van 

fondsbijdragen uit voorgaande jaren, hebben we het tekort weten te beperken. De financiering van het ABC door de  

verschillende stadsdelen, brengt onzekerheid en risico's met zich mee. In 2021 is het ABC gestart met het onderzoeken 

van nieuwe financieringsvormen om de subsidie door de gemeente aan te vullen.

Het ABC heeft in 2021 vanwege Corona minder vrouwen weten te helpen dan waar wij en de gemeente op gerekend 

hadden. Gelukkig heeft de gemeente aangegeven ook in 2021 af te gaan rekenen op daadwerkelijk gemaakte kosten en 

niet op de prestaties.

Daarnaast dienen we te vermelden dat een aantal oude nog lopende projecten is beëindigd en financieel afgerond. In 

2021 is een nieuw project voor ongedocumenteerde vrouwen opgestart.

Onze wachtlijst met geïsoleerde vrouwen en vrouwen in een achterstandspositie is nog steeds groter dan de 

ondersteuning die wij kunnen bieden. Veel organisaties verwijzen door naar het ABC als enige plek waar voor deze 

specifieke groep vrouwen ondersteuning door middel van taal wordt geboden. Het ABC blijft nodig voor deze groep die 

niet wordt bediend door andere aanbieders. 

Het ABC zal zich blijven inzetten voor anderstalige vrouwen in een achterstandspositie. De financiering vanuit de 

stadsdelen was in 2021 nog gegarandeerd, maar daarna is dat onzeker. Om te kijken hoe het ABC toekomstbestendig 

kan voortbestaan, zullen we onze organisatie doorlichten en samenwerking met andere organisaties onderzoeken. 

Activiteiten van het bestuur

Het ABC heeft in 2021 met 257 nieuw aangemelde vrouwen een intakegesprek gevoerd en heeft 245 trajecten

uitgevoerd. Er stonden aan het eind van 2021 nog 129 vrouwen op de wachtlijst voor intake en 104 vrouwen

wachten op de start van hun lestraject.

Het ABC werkt gemiddeld met 200 vrijwilligers om de 1-op-1 lessen aan huis uit te voeren, hiervoor zijn in 2021 86 

nieuwe lesgeefsters aangetrokken en opgeleid. Daarnaast werken er nog zo’n 20 vrijwilligers met andere taken bij het 

ABC: als vrijwilligers-coördinator, intaker, als administrateur, op het secretariaat en voor de communicatie. Het was in 

2021 moeilijker dan de jaren ervoor om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. We wijten dat zowel aan Corona als aan het 

feit dat er steeds meer organisaties in Amsterdam met vrijwilligers werken, we vissen allemaal in dezelfde vijver. 

Dat is direct terug te zien aan de wachtlijst-cijfers. Om te kijken of we een nieuwe groep vrijwilligers kunnen aanboren 

gaan we in Amsterdam Nieuw-west het project ‘Werving bi-culturele vrijwilligers´opstarten.

2021 stond onder andere in het teken van nieuwe medewerkers. Drie van de zes medewerkers zijn nieuw 

binnengekomen, waaronder de directeur. Het bestuur is 10 keer voor de reguliere vergaderingen bijeengeweest (meest 

via Zoom). 

Thema's in het bestuur: Corona heeft dit jaar veel extra zorgen gegeven; het had effect op het resultaat, op de aanwas 

van vrijwilligers en gaf onzekerheid over subsidies. Verder heeft het bestuur zich gebogen over de IT, de decentralisatie 

van de subsidie, een statutenwijziging, de wet WBTR, fondsenwerving en de strategie voor 2021 en verder. 
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1.8 Bestuurssamenstelling

7 maart 2022

Namens het bestuur

Astrid de Groot

voorzitter penningmeester

Edwin Graafland, voorzitter

          (vanaf 17 januari 2022)

Mohamed Bouha , penningmeester

          (vanaf 1 december 2020)

Meike Korpershoek , secretaris

          (vanaf 1 februari 2018)

Astrid de Groot, voorzitter

          (tot en met 16 januari 2022, daarna lid)

Nelly Duijndam

          (vanaf 18 februari 2020)

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur

op te maken rooster van aftreden. De aftredende is nog twee periodes herkiesbaar.

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

Mohamed Bouha
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1

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Computers en software 13.156         7.641             

Vlottende activa

Vorderingen (2) 5.525           23.025           

Liquide middelen (3) 174.818        189.403         

193.499        220.069         

31 december 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking van het resultaat)

31 december 2020

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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€ € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen (4)

   Bestemmingsreserve 122.330        122.330        

Bestemmingsfonds 9.000           -                  

Overige reserves 10.083         33.058         

141.413        155.388         

Kortlopende schulden

Crediteuren 7.714           3.112           

Overige belastingen en premies

sociale verzekeringen 13.992         11.961         

  Overige schulden en

   overlopende passiva 30.380         49.608         

52.086         64.681           

193.499        220.069         

(6)

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

31 december 202031 december 2021
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2

2021 Begroting 2020

2021

€ € €

Baten 7) 313.123        277.688        321.896         

Lasten

Personeelskosten (8) 267.550        275.500        254.167         

Afschrijvingen (9) 3.567           -                  2.876             

Kosten vrijwilligers (10) 9.841           10.000         8.797             

Huur (11) 21.108         22.000         20.821           

Lesmateriaal (12) 364              7.000           558               

Kosten kantoororganisatie (13) 33.132         38.688         26.999           

Promotiekosten (14) -                  6.000           1.379             

335.562        359.188        315.597         

Bedrijfsresultaat -22.439        -81.500        6.299             

Financiële baten en lasten (15) -536             -500             -430              

Resultaat -22.975        -82.000        5.869             

Resultaatbestemming

-22.975 -                  5.869             

-                  -82.000        -                   

-22.975 -82.000 5.869

Baten

Lesmateriaal

Promotiekosten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

De begrote baten in 2021 zijn € 277.688. De werkelijke baten in 2021 zijn € 313.123. Het verschil tussen de begrote en de 

werkelijke baten betreft met name het vrijvallen van gereserveerde inkomsten uit fondsenwerving t/m 2020  die niet 

terugbetaald hoefden te worden aan de subsidieverstrekkers.

De begrote kosten voor lesmateriaal zijn € 7.000. De werkelijke kosten voor lesmateriaal zijn € 364. Het verschil tussen 

de begrote en de werkelijke kosten lesmateriaal is ontstaan omdat vanwege Corona in 2021 met name digitaal is 

lesgegeven en er daardoor nauwelijks fysiek lesmateriaal is aangeschaft.

De begrote kosten voor promotiekosten zijn € 6.000. De werkelijke kosten voor promotiekosten zijn € 0. Deze kosten zijn 

opgenomen onder communicatiekosten (zie kosten kantoororganisatie nr. 13)

Ten laste van overige reserve

Onttrekking aan de bestemmingsreserve

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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ALGEMEEN

Liquide middelen

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaand van de continuiteïtsveronderstelling.

Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominaal waarde.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord

in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel

ingeschreven onder nummer 34200349.

Vorderingen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn voor Jaarverslaglegging RJk C 1, kleine organisaties

zonder winsstreven". Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2021 opgenomen in de staat van

baten en lasten, zoals door het bestuur op 22 februari 2021 goedgekeurd. Op deze begroting is geen

accountantscontrole toegepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een

afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

Materiële vaste activa

Het opbouwen van financiële buffers hoort bij goed bestuur en goed werkgeverschap. Om die reden is 

het ABC in 2015 begonnen met het opbouwen van een bestemmingsreserve. Doel is deze reserve op te

bouwen ter grootte van zes maanden van de lopende kosten van het ABC.

Continuïteit

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

Algemeen

Baten

Afschrijvingen

De bestemmingsreserve wordt gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, in het geval ABC geen subsidie meer ontvangt, waarbij het dan waarschijnlijk is dat

de uitstroom van middelen noodzakelijk is om op een termijn van een half jaar de activiteiten van ABC te

beëindigen. De bestemmingsreserve wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

tegen historische kostprijzen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het jaar, gewaardeerd

voor leskaarten.

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen subsidies en giften, alsmede de vergoeding

Het bestemmingsfonds is geoormerkt door een externe donateur voor toekomstige uitgaven voor de

doelstelling van de Stichting.

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

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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1. Materiële vaste activa

Computers

software

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 28.752           

Cumulatieve afschrijvingen -21.111          

7.641             

Mutaties

Investeringen 9.082             

Afschrijvingen -3.567           

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 37.834           

Cumulatieve afschrijvingen -24.678          

13.156           

Afschrijvingspercentage %

Computers en software 20                 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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2. Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa 5.525           23.025           

5.525           23.025           

3. Liquide middelen

ING Bank NV. nr 9553720 174.818        189.403         

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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4. Eigen vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 122.330        122.330         

Dotatie boekjaar -                  -                   

Stand per 31 december 122.330        122.330         

Bestemmingsfonds

-                  -                   

Dotatie boekjaar 9.000           -                   

Stand per 31 december 9.000           -                   

Overige reserves

Stand per 1 januari 33.058         27.191           

Resultaat boekjaar -22.975        5.867             

Stand per 31 december 10.083         33.058           

2021

€

Exploitatiesaldo -22.975          

Ten laste van de overige reserves -22.975          

Ten bate van de bestemmingsreserve -                   

-22.975          

5 Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Crediteuren

Crediteuren 7.714           3.112             

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

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

Bestemming van het resultaat over 2021

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

Stand per 1 januari

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Loonheffing 13.992         11.961           

Terug te betalen subsidies 11.379         13.331           

Vooruitontvangen subsidies 3.889           -

Overlopende passiva 15.112         36.277           

Te betalen bedragen 30.380         49.608           

52.086         64.681           Totaal kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overige schulden en overlopende passiva
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Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

Er zijn geen voorwaardelijke verplichtingen.

Voorwaardelijke verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De langlopende financiële verplichtingen betreffen de huur van het kantoor. De huurovereenkomst is ingaand

1 januari 2021 verlengd met 5 jaar. De daaruit per 31 december 2021 meerjarige financiële verplichting bedraagt

€ 48.981.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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7. Baten

2021 2020

€ €

Baten

280.067        280.910         

Subsidie particuliere fondsen 32.601         40.516           

Leskaarten 330              370               

Donateurs 125              100               

313.123        321.896         

8. Personeelskosten

Lonen en salarissen 217.868        213.185         

Sociale lasten 35.573         32.472           

Overige personeelskosten 14.109         8.510             

267.550        254.167         

Lonen en salarissen

169.253        155.390         

Vakantiegeld 27.393         25.282           

Uitzendkrachten -                  13.972           

Pensioenlasten 21.222         18.541           

217.868        213.185         

Overige personeelskosten

Maetis arbodienst 303              303               

Ziekte/verzuimverzekering 2020-2021 5.239           1.759             

KKA salarisadministratie 1.549           1.525             

4.961           3.310             

Opleidingskosten medewerkers 2.057           1.613             

14.109         8.510             

Bruto loon, loonheffing en sociale lasten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

De baten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met € 8.773 afgenomen.

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

In het bedrag van subsidie particuliere fondsen is een bedrag begrepen ad € 7.500 van Stichting bja-COW als afrekening van 

haar in 2017 voorwaardelijke gedane toezegging nadat Stichting bja-COW jegens 2021 Stichting Amsterdams Buurvrouwen 

Contact heeft vastgesteld dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. In deze bijdragen zit ook een bedrag van € 1.401 voor 

het project Ongedocumenteerde vrouwen. Dit project is eind 2021 gestart en heeft een looptijd van drie jaar.

T/m 2020 huurde ABC externen is. In 2021 is ABC gestart met het per 16 november 2021 in dienst nemen van

T. Kooistra. Zij verricht specifieke werkzaamheden voor ongedocumenteerde vrouwen. Zij is in dienst voor 4 uur per week met 

een maandsalaris van € 629 bruto per maand. Deze kosten zijn onder de lonen en salarissen verantwoord.

Subsidie overheid (beschikking SBA-027657)

Reis- en verblijfkosten inclusief thuiswerkvergoeding (vergoeding laptop)

medewerkers
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Personeelsleden

2021 2020

€ €

9. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 3.567           2.876             

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computers en software 3.567           2.876             

Overige bedrijfskosten

10. Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding 1.710           1.840             

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers 151              353               

Opleidingskosten vrijwilligers 2.425           2.996             

Huur cursusruimte vrijwilligers 350              358               

Bindingskosten vrijwilligers 5.205           3.250             

Uitvoeringskosten lesgeven -                  -                   

9.841           8.797             

11. Huur

Huur 15.213         14.745           

Schoonmaakkosten 5.895           6.076             

21.108         20.821           

12. Lesmateriaal

Lesmateriaal 364              558               

13. Kosten kantoororganisatie

Kantoorkosten 4.683           4.272             

Contributies en abonnementen 819              715               

Telefoon en internet 3.852           2.628             

Software/licenties, automatiseringkst, 9.139           4.636             

Communicatie 4.694           -                   

transporteren 23.186         12.251          

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 6 (2020: 6) personeelsleden (parttime) werkzaam. In totaal 4 fte in 2021 

(2020: 4 fte).

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
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2021 2020

€ €

transport 23.186         12.251           

porti 25                910               

Accountantskosten 7.198           2.620             

Verzekeringen 1.724           1.696             

998              7.880             

I-Pads voor online lessen -                  1.642             

33.132         26.999           

14. Promotiekosten

Promotiekosten -                  780               

Advertenties -                  599               

-                  1.379             

15 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -536             -430              

-536             -430              

Gebeurtenissen na balansdatum

Kosten fondsenwerving

Als gevolg van Covid-19 kon ingaande medio maart 2020 slechts beperkt lessen worden gegeven. In 2020

is een materieel deel van de ten behoeve van de activiteiten in 2020 ontvangen subsidies niet aangewend

voor het geven van lessen, terwijl de vaste lasten van de organisatie in 2020 zijn doorgegaan. Overigens 

heeft de Gemeente Amsterdam het bestuur van ABC schriftelijk bevestigd soepel om te gaan met de 

verstrekte subsidie 2021 en die in beginsel niet terug te vragen onder de voorwaarde dat ABC voor haar 

vaste medewerkers geen NOW zou aanvragen. ABC heeft in 2021 geen NOW aangevraagd. 

Omdat Covid-19 ook in 2021 van grote invloed is op de activiteiten van ABC, is 2021 in financiëel opzicht

wederom een onzeker jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact te Amsterdam
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Amsterdam, 7 maart 2022

Astrid de Groot

voorzitter

OVERIGE GEGEVENS

1.

2.

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

het doel van de stichting.

In de statuten is vastgelegd dat het exploitatiesaldo ter beschikking staat van de stichting overeenkomstig 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Ondertekening van de jaarrekening

Namens het bestuur van Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact,

penningmeester

Mohamed Bouha
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