Verslag van Activiteiten 2020
Financieel jaarverslag Stichting BIJUGOUS 2020
BALANS
Activa

2020

Vorderingen:
Liquide middelen:

0€
12.093,88 €

Totaal Activa:

12.093,88 €

Passiva

2020

Schulden:
Reserves doelstellingen Stichting:

0€
12.093,88 €

Totaal Passiva:

12.093,88 €

Financieel jaarverslag Stichting BIJUGOUS 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten

2020

Schenkingen en Bijdragen:
Rente:
Overige Baten:

11.972,88 €
0€
0€

Totaal Baten:

11.972,88 €

Lasten

2020

Besteed aan doelstellingen
- Bijdrage Stichting Trevianum
- Bijdrage Stichting 2Live
Bankkosten:
Overige Lasten:

500,00 €
1.980,00 €
134,40 €
0€

Totaal Lasten:

2.614,40 €

Exploitatieresultaat:

-9.358,48 €

(ten laste / gunste van reserves)

Toelichting Financieel jaarverslag 2020
Ook voor de Stichting BIJUGOUS heeft 2020 grotendeels in het teken gestaan van de schaduw die de
COVID pandemie heeft achtergelaten. Er zijn nagenoeg geen momenten geweest waarop het Bestuur
elkaar fysiek heeft kunnen ontmoeten. Gelukkig hebben we toch nog wat donaties kunnen doen aan
de doelgroep, w.o. onze inmiddels vaste partner: Stichting2Live (Kamers met Kansen). Daarnaast
hebben we de reserves flink kunnen uitbouwen door een dag omzet van JUGO ten gunste te laten
komen van de Stichting. We hopen daarmee een mooie basis te hebben om in 2021 de draad weer
wat ruimer op te kunnen pakken en bijdrages te kunnen leveren aan wat de Stichting als haar
primaire doelgroep ziet: jongeren die net dàt steuntje in de rug nodig hebben die voor anderen heel
gewoon zijn.
Maart 2020 - Stichting Trevianum
Donatie: 500 Euro
De Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het
bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze
jongeren te bewerkstelligen (zie ook: www.global-exploration.nl). Een groep leerlingen van de
Trevianum Scholengroep in Sittard zou hierbij een stage gaan lopen in Tanzania. Helaas is dit
uitgesteld door de uitbraak van de COVID pandemie maar BIJUGOUS hoopt dat haar donatie op een
later tijdstip alsnog iets kan toevoegen aan een leerzame ervaring.

Juni 2020 - Stichting 2Live (Kamers met Kansen)
Donatie: 1.980 Euro
Voor de jongeren die worden gehuisvest door Kamers met Kansen en het al moeilijk hebben geeft de
COVID uitbraak nog meer uitdagingen. Niet lekker met je vrienden hangen in het park, geen school,
geen sport, geen horeca, geen festivals etc. Binnen haar mogelijkheden heeft de Stichting BIJUGOUS
voor de lokatie Geerke de financiering op zich genomen van 7 paar skeelers zodat deze jongeren in
de veilige buitenlucht elkaar kunnen ontmoeten, plezier en de nodige lichaamsbeweging kunnen
hebben. De locatie Geert van Woustraat hebben we voorzien van een donatie om 5 koelkasten te
kopen die de jongeren veelal zelf niet kunnen financieren.

Augustus 2020 JUGO tbv Stichting BIJUGOUS
Voor de JUGO medewerkers is het belangrijk tenminste 1 dag per maand bij elkaar te komen op het
JUGO Kantoor in Den Bosch om algemene ontwikkelingen rondom ons bedrijf te bespreken, aan
kennisdeling te doen en simpelweg de collega’s te zien en te spreken. Reeds voor aanvang van het
jaar is afgesproken hier 1 dag van af te zien en gewoon ons (facturabele) werk te doen bij onze
klanten maar de opbrengst hiervan ten goede te laten komen aan de Stichting BIJUGOUS. Ook hier
heeft de COVID pandemie roet in het eten gegooid. De maandelijkse sessies op kantoor zijn
ingewisseld voor zo nu en dan een videocall maar er is besloten de afspraak een dag omzet af te
staan aan de Stichting BIJUGOUS te handhaven. Hiermee hebben we de reserves flink kunnen
aanvullen.

