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1. Verslag van het bestuur 

Algemene informatie
Statutaire naam  : Stichting Vrienden van Enver 
Statutaire vestigingsplaats : Rotterdam 
KvK-nummer  : 24416185 
Datum oprichting : 06-06-2007 

Fiscaal
De inspectie Registratie en Successie van de Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van Enver erkend als ANBI, onder fiscaal 
nummer 8180.73.524. 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

o de heer G. Cardol (voorzitter)  
o mevrouw E.C. Brons (penningmeester-secretaris) 
o mevrouw E.M. Reinhard (lid)

Stichting Vrienden van Enver sluit aan op de visie van Stichting Enver.  

Doelstelling 
Stichting Enver werkt vanuit de pedagogische discipline: het jeugd- en opvoedkundig werk. De dienstverlening is gericht op het 
versterken van het kind, de jongere en het gezin door hun eigenwaarde en ontwikkeling te stimuleren en talenten te ontwikkelen. 
Omdat professionals vaak relatief kort betrokken zijn bij het leven van jeugdigen, werken zij in aanvulling op de (potentiële) 
mogelijkheden van het gezin en van de sociale omgeving van het gezin. Oplossingen worden gezocht in de directe omgeving: in het 
gezin, op school en in de buurt. De veiligheid en geborgenheid van jeugdigen staat hierbij altijd voorop. 

Financiering van de activiteiten van Stichting Enver geschiedt met name vanuit (samenwerkende) gemeenten in Rotterdam 
Rijnmond, Midden-Holland en Drechtsteden en vanuit de zorgverzekeringswet. Vanuit die baten wordt de noodzakelijke hulp en 
verzorging geboden. 

Veel kinderen die hulp krijgen van Enver groeien op in armoede, hebben te maken met langdurige ziekte of met problemen in het 
gezin. Zaken die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn, zoals een fiets, meegaan op schoolkamp, een ingerichte kamer of het 
volgen van een opleiding, zijn voor deze kinderen zonder extra steun van de Vrienden van Enver onbereikbaar. 

Stichting Vrienden van Enver probeert het leven van kinderen wat gemakkelijker te maken. Met behulp van fondsen, sponsors en 
de steun van particulieren zorgen we voor extra’s die nodig zijn of gewoon een beetje kleur geven aan het leven van deze kinderen. 

De verworven gelden worden direct en voor 100% uitgekeerd aan de aanvrager, zonder aftrek van kosten. Verantwoording aan de 
donateur vindt plaats conform de wijze waarop de donateur dat heeft aangegeven. Wanneer de gift hoger blijkt dan de 
uiteindelijke werkelijke kosten, dan vindt retournering van het resterende bedrag aan de desbetreffende donateur plaats. 

Verslag van de activiteiten 2021
Stichting Vrienden van Enver is in het leven geroepen om met behulp van fondsen en stichtingen kinderen te steunen in zaken die 
anders onbereikbaar voor hen zijn. De stichting is vormgegeven passend in een beleid waarin optimale transparantie voorop staat: 
een rechtspersoon die onafhankelijk staat ten opzichte van de reguliere exploitatie van Stichting Enver.  
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Ook in 2021 hield het coronavirus de Nederlandse samenleving nog in haar greep. De nood in de samenleving duurde voort en 
steeds meer mensen kregen er direct of indirect mee te maken. Dit had ook invloed op het gevoel van welbevinden van individuen. 
Dit merkten we uiteraard ook bij de bij cliënten van Enver, die ook zonder corona al een grote mate van kwetsbaarheid vertoonden. 
De hulp vanuit fondsen  werd alleen maar harder nodig. In 2021 is er voor vele doelen geld binnengekomen. We zijn de fondsen erg 
dankbaar dat ze nagenoeg alle aanvragen voor individuele cliënten honoreerden. Ook onze projectaanvragen werden door fondsen 
positief beantwoord. Ten opzichte van het vorige kalenderjaar is er in 2021 in totaal  29% meer aan fondseninkomsten ontvangen.  

Ondersteuning vanuit fondsen: 

Voor de door fondsen gehonoreerde aanvragen zijn er drie categorieën te onderscheiden: projecten voor specifieke doelgroepen 
van Enver, ondersteuning in de vorm van giften in natura voor specifieke doelgroepen en ondersteuning aan individuele cliënten.  

Ondersteuning in de vorm van projecten: 

‘Pleegzorgkamp’ 
60 Pleegkinderen uit pleeggezinnen van Enver gingen ‘op kamp’. De pleegzorgkampen werden dit jaar voor de 15e keer met veel 
inzet georganiseerd door de pleegzorgbegeleiding. Gelukkig konden deze zomerkampen toch doorgaan, ondanks het coronavirus, 
dat nog steeds onder ons was. Het zo vertrouwde vakantiehuis in Rockanje heeft inmiddels een andere bestemming gevonden. Het 
nieuwe vakantiehuis in Dongen beviel meteen erg goed. De vakantiekampen hebben een grote meerwaarde: ook kinderen, die door 
hun gedrag of handicap door het jaar heen niet welkom zijn op kinderfeestjes of groepsvakanties mogen mee; pleegkinderen 
ontmoeten andere pleegkinderen en kunnen ervaringen uitwisselen. Pleegouders kunnen tegelijkertijd weer even opladen voor hun 
vaak zware opvoedtaak. Pleegkinderen komen tijdens de kampweek beter in beeld bij de professionals. Hierdoor kunnen opvoeding 
en begeleiding nog beter worden afgestemd op de problematiek van hun pleegkind. De pleegzorgkampen van 2021 zijn mede 
mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de volgende 9 stichtingen en fondsen: G. Ph. Verhagen-Stichting, Stichting 
Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, Stichting Kinderzorg 
Den Haag-Rotterdam, Sint Laurensfonds, Stichting Boschuysen, Stichting Theodora Boasson, THK Fonds.  

‘Sportruimtes achterstandsjongeren’  
Voor de jongeren op de crisisopvang van Enver is het nieuwe jaar goed begonnen. Het Sint Laurensfonds gaf hen een hardloopband, 
boksbal, fitnessmatten, gewichten, een hoelahoep en een wandtelevisie. Het sporten is onderdeel van hun 
dagbestedingsprogramma. Deze jongeren zijn vaak uitgevallen op school en hebben ook geen werk. Met het sporten bouwen ze 
aan hun conditie, discipline, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Door de enorme wachtlijsten voor een goede vervolgplek en 
hun eigen zorgvraag die steeds complexer lijkt te worden, verblijven deze jongeren vaak noodgedwongen maandenlang in de 
crisisopvang. 

Stichting Boschuysen maakte nieuwe sportmaterialen mogelijk voor jongeren die verblijven op een behandelgroep van Enver. Zij 
komen uit een verstoorde thuissituatie, waarbij de veiligheid van deze jongeren vaak in het geding is gekomen. Zij kampen met 
problemen op het gebied van emotieregulatie, stemmingswisselingen en agressie. Deze jongeren ontvangen een gecombineerde 
ggz- en residentiële behandeling. Zij hebben actief bezig zijn als uitlaatklep nodig. Zij kregen nieuwe materialen zoals een trap-
stootkussen, een bokspaal, bokshandschoenen, een fitnessbankje, gewichten, fitnessmatjes en een basketbalbord.    

‘Uitnodigende woonkamers’ 
Fonds DBL en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondersteunden ons verzoek om de gemeenschappelijke woonkamers op een 
begeleid woonproject voor jonge moeders en hun kinderen weer aantrekkelijk te maken om er daadwerkelijk te verblijven. De 
huidige inrichting werd door de cliënten ervaren als een typische instellingsinrichting. Hierdoor verbleven zij met hun kind liever op 
hun eigen kleine kamer, terwijl onderling sociaal contact en samen spelen zo belangrijk zijn. De woonkamers werden van meerdere 
nieuwe inrichtingsbenodigdheden en nieuw, uitdagend  speelgoed voorzien.  

‘Buddyproject’ 
Op beginnende pleegouders komt veel af. Een eerste plaatsing is altijd spannend en hectisch. Over het algemeen hebben ze nog 
geen netwerk met collega-pleegouders met wie ze hun ervaringen kunnen delen. Het THK Fonds maakte een training mogelijk om 
10 pleegouders van Enver op te leiden tot pleegouderbuddy’s. Pleegouderbuddy’s ondersteunen nieuwe, startende pleegouders die 
het tijdelijk pittig hebben. Ze geven hen een steuntje in de rug door hun ervaringen, inzichten en vaardigheden met de nieuwe 
pleegouders te delen. De pleeggezinnen die ondersteuning kregen, hebben het buddycontact als positief ervaren.   
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Ondersteuning in de vorm van giften in natura: 

‘Laptopvouchers’ 
Vijftien cliënten tot en met 20 jaar die een mbo-opleiding volgden, kregen van Kinderhulp een voucher ter waarde van € 600,00 die 
online besteed kon worden bij de Campusshop. Hierdoor konden zij goed meedoen met hun opleiding. 

‘Babystartpakket’ 
Een zwangere 18 jarige cliënte, wonend op een kamertrainingscentrum van Enver werd door het Hendrik Pierson Fonds geholpen 
met een babystartpakket. Hierin zaten kleertjes en benodigdheden voor de baby en een waardebon voor de nog ontbrekende 
babyspullen te besteden bij de MamaLoes Babysjop. In de zelfstandige woonruimte die de hulpverleners met urgentie voor deze 
aanstaande moeder hebben aangevraagd, kan zij straks met haar baby een fijne start maken.  

‘Wasmachine’ 
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam hielp een cliënt met een voucher voor een wasmachine bij Coolblue BV.  

Ondersteuning voor individuele cliënten:

De groep cliënten met financiële problemen neemt sterk toe. Het voldoen aan betalingsverplichtingen, evenals de aanschaf van 
voor anderen vanzelfsprekende zaken, is voor deze groep vaak niet mogelijk. Ook in 2021 is er in het belang van deze cliënten met 
succes een beroep gedaan op diverse fondsen. Fondsen hebben toekenningen gegeven ten behoeve van individuele cliënten. Het 
gemiddelde bedrag van de ondersteuning bedroeg  € 893,74 per cliënt. 
Door de financiële ondersteuning van fondsen kregen diverse kinderen en jongeren een bijdrage voor bijvoorbeeld kamerinrichting, 
zelfstandig wonen, zorgkosten, een opleiding of een fiets. Ook de volwassenen van de gezinnen die Enver in begeleiding heeft, 
werden indien nodig door fondsen geholpen met bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine, fiets, leefgeld of het aflossen van 
schulden. Dankzij bijdragen van fondsen werden voor onze cliënten zaken mogelijk die dringend nodig waren of gewoon een beetje 
extra kleur brachten in hun leven.  

Het jaar 2021 heeft laten zien dat de inspanningen van Stichting Vrienden van Enver nodig zijn om kwetsbare cliënten een steuntje 
in de rug te kunnen geven. Ook voor 2022 verwacht de stichting van meerwaarde te zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen die 
begeleiding krijgen van Stichting Enver. 

Rotterdam, 31 december 2021 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Enver 
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Aan:  het bestuur van de Stichting 

           Vrienden van Enver 

 Postbus 258 

 3000AG Rotterdam 

Datum : 7 maart 2022 

Onderwerp : Jaarverslag 2021 

Geacht bestuur, 

Hierbij het jaarverslag 2021 van de Stichting Vrienden van Enver te Rotterdam. 

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht heb ik het jaarverslag van de stichting Vrienden van Enver samengesteld  

op basis van de verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid  

van die gegevens berust bij u. 

Algemeen 

Over het verslagjaar 2021 werd een resultaat behaald van positief € -145,66. 

De overige reserves per 31 december 2021 bedragen € 2.629. 

Voor nadere toelichting kan u contact met mij opnemen. 

Hoogachtend, 

   Drs. F. van Nimwegen. 

   Manager Finance, Stichting Enver. 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

1. Balans per 31 december 2021 

Activa 31-12-2021  31-12-2020 

      €          €        €          € 

Vlottende Activa 

Liquide Middelen   8.243  16.466  

    8.243         16.466 

    8.243         16.466 

   =====         ====== 

Passiva 

Reserves en fondsen 

Overige reserves    2.630    2.775 

Bestemmingsfonds                   4.777  13.663 

    7.407         16.438 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva        836         28 

       836                  28 

    8.243           16.466 

 ======           ======= 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

2. Staat van baten en lasten 2021 

Baten 31-12-2021  31-12-2020 

      €          €        €          € 

Baten uit giften van fondsen   283.434 223.582 

Eigen bijdragen cliënten      1.553             0 

Overige giften           540              0 

   285.527              223.582 

Lasten 

Besteding aan de doelstelling  285.390 221.518 

Financiële lasten         282         245 

Overige lasten                            0          109 

   -285.672        -221.872 

Saldo van baten en lasten            -145              1.710 

               ========       ======== 



                                                                                                                                                                                                                                       Blz. 8 

Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

3. Kasstroomoverzicht 2021 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 

31-12-2021  31-12-2020 

      €          €        €          € 

Ontvangen giften   299.400  232.315 

Geretourneerde giften    -16.113   -10.733 

Betaalde bestedingen               - 292.178 -216.531 

Betaalde overige lasten           668          -1.361 

    8.223          3.735 

Mutatie liquide middelen      8.223          3.735  

=======     ======= 

Liquide middelen begin boekjaar    16.466         12.731 

Liquide middelen einde boekjaar        8.243         16.466 

Mutatie      8.223           3.735 

 =======         ======= 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

4. Toelichting algemeen  

Activiteiten 
De stichting heeft ten doel het werk te ondersteunen van de Stichting Enver te Rotterdam en het behartigen  
van de belangen van de cliënten en pleeggezinnen van Stichting Enver voor zover het betreft voorzieningen,  
activiteiten en evenementen uit subsidies of andere inkomstenbronnen en voorts al hetgeen in de ruimste zin  
met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Personeelsleden 
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst (2020: 0).  

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders 

De bezoldiging voor de (voormalige) bestuurders tezamen bedraagt € 0 (2020 € 0). 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
     en resultaatbepaling  

Balanswaardering  

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.  
Activa en passiva worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het  
voorgaande jaar.  

Opname van actief, verplichting, bate of last 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting  
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Overige schulden en overlopende passiva 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.  

Resultaatbepaling 

Algemeen 
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Bestedingen aan doelstellingen 
Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de staat 
van baten en lasten verantwoord.  

Kasstroomoverzicht 
Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle ontvangsten  

en uitgaven als zodanig gepresenteerd 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

6. Toelichting op de balans per 31 december 2021  

ACTIVA 
 2021       2020 

    €        €  
Liquide middelen 
ING, betaalrekening NL92INGB0678026521     8.243  16.466  

======  ======  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2021  

PASSIVA 
  2021      2020  
     €       €  

Overige reserves 
Stand per 1 januari      2.775      1.065  
Resultaat boekjaar        -145     1.710  

Stand per 31 december     2.630      2.775  
 ======   ===== 

Bestemmingsfonds  

Baten met een bijzondere bestemming worden, na afboeking  
van de daaruit gedane uitgaven, opgenomen in het  
bestemmingsfonds.  
Stand per 1 januari     13.663  10.675  
Onttrekkingen - / Toevoegingen +    - 8.886                 2.988  
tand per 31 december       4.777               13.663 

  ======              ====== 

De specificatie van het saldo van het bestemmingsfonds  
is als volgt:  

Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen,     1.174 
Bekker Bastide Fonds     1.140  
St. Nat Fonds Kinderhulp Deventer     2.463 

Stand per 31 december     4.777  
=======  

Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de  
staat van baten en lasten verantwoord. 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2021  

PASSIVA 
2021   2020  
   €      €  

Overige schulden en overlopende passiva 
Nog te betalen bankkosten           0         28  
Vooruit ontvangen bedragen 2022      836         0 

    836          28  
=====                 ===== 
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 

BATEN 
    2021         2020  
      €          €  

Baten uit giften 
Ontvangen vrij besteedbare giften           147          158  
Ontvangen giften met een bijzondere bestemming   299.400   232.157  
Giften retour boekjaar    -16.113    -10.733  
Eigenbijdragen cliënten       1.553              0 
Overige giften          540              0 

Totaal   285.527  221.582 
=======  =======  

LASTEN  

Bestedingen aan de doelstellingen 
Bestedingen uit vrij besteedbare giften                  11             94 
Bestedingen uit giften met een bijzondere bestemming         293.725    216.436  
Mutatie bestemmingsfonds      - 8.886       2.987  
Overige giften           540         540 

Totaal    285.390    219.518  
======= =======  

Financiële lasten 
Bankkosten            282          245  

Totaal            282          245  
======== =======  

Overige lasten 

Kosten fondsenboek                0             83  
Overige kosten                0           26  

Totaal                0                    109 
========  ========
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Stichting Vrienden van Enver  

te Rotterdam. 

8. Overige gegevens  

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 
Volgens artikel 3 van de statuten beoogt de stichting geen winst te maken. Het saldo van baten en lasten zal worden 
besteed in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.  

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er is geen sprake van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
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9. Overige gegevens: 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2021

Het bestuur van Stichting Vrienden van Enver heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 30 mei 2022. 

Verwerking saldo 

Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en  lasten. 

Het saldo van het resultaat wordt gemuteerd op de overige reserves. 

Ondertekening door bestuurders: 

Dhr. G. Cardol (voorzitter) 

Mevr. E.C. Brons (secretaris – penningmeester)  

Mevr. E.M. Reinhard (bestuurslid )   

De originele jaarrekening ligt ter inzage bij de Stichting en is ondertekend door de bestuurders. 


