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Stichting Waypoint Twenterand

1 BESTUURSVERSLAG
Bestuursverslag

In 2018 is er veel energie gestoken in de interne ontwikkeling van Waypoint Twenterand (WPT). Een belangrijke drijfveer hierbij was om meer 

focus aan te brengen. Het resultaat van het her-focussen is dat het aantal activiteiten is teruggebracht van veertien naar vier. Extern is de 

samenwerking met andere Waypoint vestigingen, moederorganisatie Tot Heil des Volks (THDV), diverse zorginstanties, lokale kerken en de 

gemeente Twenterand versterkt. Het is mooi om te zien dat de verschillende Waypoint vestigingen dezelfde kant op groeien. De visie van de 

Waypoint formule is hierdoor meer helder geworden en ligt in lijn met de visie van THDV:

“Waypoint Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. We hebben aandacht voor jouw 

persoonlijke verhaal en kijken ook naar je omgeving. Samen zoeken we naar passende oplossingen. We zien dat de lokale gemeenschap nodig 

is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Wij werken dan ook veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en partners. 

Waypoint Twenterand acteert vanuit een christelijke identiteit. Juist die identiteit maakt dat wij er onvoorwaardelijk voor iedereen zijn.”

In lijn met deze visie focust WPT zich op de volgende activiteiten:

1)       Preventieteam; voorlichtingen op het gebied van alcohol, drugs en social media

2)       Familiezorg; 1-op-1 gesprekken, Moedige Ouders

3)       Buddyproject; persoonlijke ondersteuning, verlengstuk van GGZ

4)       Vroegsignalering; kerngerichte aanpak, initiatief vanuit de lokale bevolking

Twee grote uitdagingen in 2018 waren het verkrijgen van voldoende financiële middelen en het aanstellen van een nieuw zorginhoudelijk 

coördinator. Uiteindelijk zijn er in de loop van het jaar voldoende financiële middelen binnengekomen, de afhankelijkheid van externe 

financiële middelen blijft echter groot. We zijn erg blij dat we Marije Perik hebben kunnen aanstellen als de nieuwe zorginhoudelijk 

coördinator! Onderstaande infographic geeft een globale samenvatting van 2018. Zo hebben we met een gedreven team maar liefst 22 

voorlichtingen mogen geven (!) en zijn we gestart met 3 Buddytrajecten.
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2 JAARREKENING
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2 JAARREKENING

2.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Liquide middelen 1 19.876             11.624             

Totaal vlottende activa 19.876             11.624             

Totaal activa 19.876             11.624             

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 2 11.264             -5.200              

Totaal eigen vermogen 11.264             -5.200              

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3 8.612               16.824             

Totaal passiva 19.876             11.624             
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie Realisatie

Ref. 2018 2017

€ €

BATEN:

Opbrengsten uit subsidies, giften en activiteiten 4 53.412             32.571             

Som der baten: 53.412             32.571             

LASTEN:

Personeelskosten 5 28.984             27.611             

Organisatiekosten 6 2.874               2.822               

Huisvestingskosten 4.015               3.043               

Activiteitenkosten 1.075               12.685             

Som der lasten 36.948             46.161             

RESULTAAT BOEKJAAR 16.464             -13.590            

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging aan de algemene reserve 16.464             -13.590            

16.464             -13.590            
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.3.1 Algemeen

2.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Voor zover niet anders vermeld is, 

staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Resultaat

Baten

Overige lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen  

op basis van individuele beoordeling op grond van verwachte oninbaarheid.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar. Baten en lasten 

worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover 

zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Verplichtingen 

en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Onder baten wordt verstaan ontvangen subsidies en giften.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 2018 2017

Bankrekeningen 19.876             11.624             

Totaal liquide middelen 19.876             11.624             

PASSIVA

2. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Algemene reserve 11.264             -5.200              

   

Totaal eigen vermogen 11.264             -5.200              

Algemene reserve

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-18

€ € € €

Algemene reserve -5.200             16.464             -                      11.264             

-5.200             16.464             -                      11.264             

3. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt : 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Rekening courant met Stichting Steun en Beheer Tot Heil des Volks 8.612 16.824

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 8.612 16.824
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

4. Opbrengsten uit subsidies, giften en activiteiten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Fondsen 28.100           10.300             

Giften en schenkingen 15.963           10.588             

Subsidies 9.349             7.508               

Spreekbeurten -                     4.175               

Totaal  53.412           32.571             

 

LASTEN

5. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : Realisatie Realisatie

2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 10.320           18.550             

Sociale lasten 1.451             2.608               

Pensioenpremie 836                1.503               

Inhuur derden 16.377           -                       

Overige personeelskosten:

   Opleidingen en cursussen -                     433                  

   Overigen -                     4.517               

Totaal personeelskosten 28.984           27.611             

6. Overige lasten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Organisatiekosten:   

Kantoorkosten -                     1.540               

Telefoonkosten 139                194                  

Reiskosten 109                -                       

Bankkosten 147                136                  

P.R. kosten -                     363                  

Algemene kosten 2.479             589                  

  

Subtotaal 2.874             2.822               

  

Huisvestingskosten   

Huur 3.439             2.959               

Energie -                     -                       

Overige huisvestingskosten 576                84                    

  

Subtotaal 4.015             3.043               

  

Activiteitenkosten   

Seminars en trainingen 1.075             7.432               

Overige activiteitenkosten -                     5.253               

Subtotaal 1.075             12.685             

   

Totaal kosten 7.964             18.550             
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3 OVERIGE GEGEVENS
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3  OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Waypoint Twenterand heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld 

op 21 juni 2018.

3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals opgenomen in

 de staat van baten en lasten.

3.3 Ondertekening door bestuurders

G.W. Westert

Bestuurder
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