Verslag van Activiteiten 2021
Financieel jaarverslag Stichting BIJUGOUS 2021
BALANS
Activa

2021

Vorderingen:
Liquide middelen:

0€
24.514,58 €

Totaal Activa:

24.514,58 €

Passiva

2021

Schulden:
Reserves doelstellingen Stichting:

0€
24.514,58 €

Totaal Passiva:

24.514,58 €

Financieel jaarverslag Stichting BIJUGOUS 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten

2021

Schenkingen en Bijdragen:
Rente:
Overige Baten:

21.349,70 €
0€
0€

Totaal Baten:

21.349,70 €

Lasten

2021

Besteed aan doelstellingen
- Bijdrage Opleidingskosten Stichting ITvitae
- Bijdrage Stichting 2Live
- Bijdrage Kerstpakketten Stichting KidzBase
Bankkosten:
Overige Lasten:

2.692,50 €
3.100,00 €
3.000,00 €
136,50 €
0€

Totaal Lasten:

8.929,00 €

Exploitatieresultaat:

-12.420,70 €

(ten laste/gunste van reserves)

Toelichting Financieel jaarverslag 2021
Het jaar 2021 is helaas nagenoeg een kopie van 2020 omdat ook dit jaar volledig overschaduwd is
door de Corona pandemie. Gelukkig kunnen de JUGO medewerkers hun activiteiten voor de klanten
ook prima uitvoeren vanuit de thuissituatie. Hoewel het sociale aspect daardoor ver beneden de
maat is heeft het gelukkig weinig effect op de bedrijfsvoering. Ook dit jaar is daarom een dag omzet
aan de reserves van de Stichting BIJUGOUS toegevoegd en is weer een aantal bijdragen gedaan aan
mooie doelen voor jonge mensen die het in deze tijd nog veel moeilijker hebben en een steuntje in
de rug dan goed kunnen gebruiken.

April / September 2021 - Bijdrage Opleidingskosten Stichting ITvitae
Donatie: 2.692,50 Euro
Vanuit ons directe netwerk werden we geconfronteerd met het verhaal van Derk*) . Derk is een
normale, enthousiaste en zeer intelligente jongen die helaas last heeft van het syndroom van
Asperger, een vorm van autisme. Dat maakt het lastig regulier onderwijs te volgen. Een ICT opleiding
bij de Stichting ITvitea zou voor Derk ideaal zijn aangezien deze stichting zich primair richt op
jongeren zoals hij. Het gaat hier echter om een particuliere opleiding waaraan hoge kosten zijn
verbonden. Een indrukwekkende crowdfunding actie van de moeder van Derk leidde helaas niet tot
het gewenste bedrag. Stichting BIJUGOUS heeft zich vervolgens garant gesteld voor het ontbrekende
bedrag. Gelukkig heeft gedurende het traject en na vasthoudendheid van de moeder van Derk ook
de gemeente haar verantwoordelijkheid ingezien en zich garant gesteld voor een flink deel van de
opleidingskosten. Inmiddels heeft Derk zijn eerste examens met hoge scores gehaald en ligt een
mooie toekomst in de ICT op hem te wachten.
*) Niet de echte naam van betrokkene

Juli 2021 - Stichting 2Live (Kamers met Kansen)
Donatie: 3.100 Euro
De Stichting 2Live is inmiddels een oude bekende van Stichting BIJUGOUS. De Stichting heeft als doel
begeleidende huisvesting te bieden aan jongeren die dit (tijdelijk) nodig hebben. Dit keer zijn
donaties gedaan voor de aanschaf van koelkasten die de jongeren in hun eigen kamer kunnen
plaatsen. Daarnaast een bijdrage voor de aanschaf van sportkleding en -materialen die hard nodig
waren aangezien agv de aanhoudende COVID situatie.

Oktober 2021 - JUGO tbv Stichting BIJUGOUS
Het begint zo langzamerhand traditie te worden: ook dit jaar heeft JUGO de omzet van 1 dag
gereserveerd voor de Stichting BIJUGOUS. Hiermee zijn de reserves weer flink aangevuld.

November 2021 - Kerstpakketten Stichting KidzBase

Donatie: 3.000 Euro
Nog een oude bekende van BIJUGOUS: Stichting KidzBase die zich ten doel stelt wat kleur te geven
aan het leven van jonge kinderen die te maken krijgen met een verstoorde thuissituatie. Dit keer
heeft de BIJUGOUS een financiële donatie gedaan als bijdrage in de verwezenlijking van een kleine
300 kerstpakketten die enthousiast door de kinderen zijn ontvangen.

