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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Enver
Postbus 258
3000 AG ROTTERDAM

Datum
Onderwerp

: 5 maart 2019
: jaarverslag 2018

Geacht bestuur,
Hierbij breng ik rapport uit inzake het jaarverslag 2018 van de Stichting
Vrienden van Enver te Rotterdam.
Opdracht
Ingevolge uw opdracht heb ik het jaarverslag van de stichting samengesteld op
basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij u.
Algemeen
Over het verslagjaar 2018 werd een resultaat behaald van negatief € 999. De
overige reserves per 31 december 2018 bedragen € 1.323.
Tot nadere toelichting graag bereid.
Hoogachtend,

Mw. E.M. Storm
Register Belastingadviseur
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1.Balans per 31 december 2018
Activa
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen/vooruitbetaald
Liquide middelen

0
20.318

3.650
15.806
20.318

19.456

20.318
======

19.456
======

Passiva
RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves
Bestemmingsfonds

1.323
17.975

2.322
12.471
19.298

KORTLOPENDE SCHULDEN
Stichting FlexusJeugdplein
Overlopende passiva

0
1.020

14.793

3.650
1.013
1.020

4.663

20.318
======

19.456
======
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2. Staat van baten en lasten over 2018
€

2018
€

€

2017
€

Baten
Baten uit giften
Eigen bijdrage cliënten

221.151
1.165

165.157
0
222.316

165.157

Lasten
Besteding aan de doelstelling
Financiële lasten
Overige lasten

Saldo van baten en lasten

222.113
196
1.006

164.096
173
1.586
-223.315

-165.855

999
========

698
========
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3. Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.

€
Ontvangen giften
Geretourneerde giften
Betaalde bestedingen
Betaalde overige lasten

228.728
- 6.413
-216.609
– 1.195

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen eind boekjaar
Mutatie

2018
€

€

2017
€

167.187
- 2.031
-169.270
- 1.753
4.511

-5.867

4.511
=====

-5.867
======

2018
€
15.806
20.317

2017
€
21.673
15.806

4.511
======

-5.867
======
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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 2018 geen werknemers in dienst (2017: 0).
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
De bezoldiging voor de (voormalige) bestuurders tezamen bedraagt € 0
(2017 € 0).
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5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
en resultaatbepaling
Balanswaardering
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in
aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden
verkrijgingsof
vervaardigingsprijs.
Indien
waarderingsgrondslag
is
vermeld,
vindt
waardering
verkrijgingsprijs.

Nederland algemeen
gewaardeerd op de
geen
specifieke
plaats
tegen
de

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

resultaatbepaling

zijn

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.

7

Stichting Vrienden van Enver
Te Rotterdam

6. Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA
Nog te ontvangen/vooruitbetaald
Nationaal Fonds Kinderhulp, nog te ontvangen fondsen

Liquide middelen
ING, betaalrekening NL92INGB0678026521

2018
€

2017
€

0
=====

3.650
=====

20.317
======

15.806
======

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018
PASSIVA
2018
€

2017
€

2.322
- 999

3.020
- 698

1.323
=====

2.322
=====

12.471
-12.098
17.602

17.646
-18.676
13.501

17.975
======

12.471
======

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds
Baten met een bijzondere bestemming worden, na afboeking
van de daaruit gedane uitgaven, opgenomen in het
bestemmingsfonds.
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Toevoegingen
Stand per 31 december
De specificatie van het saldo van het bestemmingsfonds
is als volgt:
Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen, bijdrage 2011
Pleegzorgkampen
Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen, zwemles
Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp
Bekker Bastide Fonds
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Sint Laurensfonds
Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp, diverse aanvragen
Stg. Tienermoeders
Stg. Therapeutische Hulp aan Kinderen
Stg. Enver
Stek De Kleine Plantage
Stand per 31 december

1.242
293
35
101
220
2.660
3.000
6.640
552
2.602
600
30
17.975
======

Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een
bestemmingsfonds is gevormd, worden als last in de
staat van baten en lasten verantwoord.
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6. Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018
PASSIVA
Kortlopende schulden
Stichting FlexusJeugdplein, voorgeschoten

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen accountantskosten 2018/2017

2018
€

2017
€

0
=====

3.650
=====

52
968

45
968

1.020
=====

1.013
=====
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
BATEN
Baten uit giften
Ontvangen vrij besteedbare giften
Ontvangen giften met een bijzondere bestemming
Giften retour boekjaar
Totaal

2018
€

2017
€

133
227.430
- 6.412

3.275
163.913
- 2.031

221.151
=======

165.157
=======

1.095
215.514
5.504

2.214
167.057
- 5.175

222.113
=======

164.096
=======

196

173

196
=====

173
=====

968
0
38
0
0
0

968
46
0
545
12
15

1.006
=====

1.586
=====

LASTEN
Bestedingen aan de doelstellingen
Bestedingen uit vrij besteedbare giften
Bestedingen uit giften met een bijzondere bestemming
Mutatie bestemmingsfonds
Totaal

Financiële lasten
Bankkosten
Totaal

Overige lasten
Accountantskosten 2018/2017
Kosten fondsenboek
Abonnement Vakblad Fondsenwerving
Kosten vergadering
Kosten kerstkaarten
Kosten Kamer van Koophandel
Totaal
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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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1. Verslag van het bestuur
Algemene informatie
Statutaire naam
Statutaire vestigingsplaats
KvK-nummer
Datum oprichting

:
:
:
:

Stichting Vrienden van Enver
Rotterdam
24416185
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 T.A.M. Roelofs (lid)
Stichting Vrienden van Enver sluit aan op de visie van Stichting Enver.
Doelstelling
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 in het leven van deze kinderen.
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 te stimuleren, het zelfvertrouwen te vergroten, de 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.
Verslag van de activiteiten 2018
Per 1 januari 2018 zijn Stichting FlexusJeugdplein Stichting Stek Jeugdhulp en Stichting
TriviumLindenhof gefuseerd. De naam van de gefuseerde stichting is Enver.
Stichting Vrienden van Enver is in het leven geroepen om concreet vorm te geven aan good
governance, met name om optimale transparantie te realiseren: een rechtspersoon die onafhankelijk
staat ten opzichte van de reguliere exploitatie van Stichting Enver. In 2018 is er voor vele doelen geld
binnengekomen. Voor de door fondsen gehonoreerde aanvragen zijn twee categorieën te
onderscheiden: projecten voor specifieke doelgroepen van Enver en ondersteuning van individuele
cliënten.
Ondersteuning in de vorm van projecten:
‘Opvang jonge moeders en dakloze jongeren’
6 fondsen maakten samen de inrichting mogelijk voor het nieuwe begeleid wonen project in Schiedam
voor de tijdelijke huisvesting van 9 dakloze jongeren en 3 jonge moeders. Het betreft een duurzame
investering, omdat de inrichtingszaken eigendom blijven van Enver. Na het vertrek van de jongeren
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die uitstromen naar zelfstandige woonruimte, blijft de inventaris staan. Deze wordt weer gebruikt door
de volgende dakloze jongere of jonge moeder die er de komende periode begeleid komt wonen. De
fondsen die hebben geholpen met de inrichting van de appartementen en kantoorruimtes zijn Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o., Stichting Boschuysen, Sint Laurensfonds, Fonds DBL, Stichting Stad
Rotterdam anno 1720 en DeltaPORT Donatiefonds.
‘Eendracht maakt macht’
28 Jongeren en 8 hulpverleners maakten in het voorjaar een leerzame 5-daagse zeilreis met een
historisch zeilschip naar Engeland. Ze leerden niet alleen alle ins en outs van het schip kennen, maar
ze konden ook volop hun sociale vaardigheden oefenen en talenten ontdekken. Veel van deze
jongeren waren nog nooit eerder in het buitenland op vakantie geweest. Dit project werd mogelijk
gemaakt door het Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Seacrest, Stichting Bevordering van
Volkskracht en Rotaryclub Kralingen.
‘Vakantiehuisje’
Nationaal Fonds Kinderhulp maakte samen voor 5 gezinnen een vakantie in Nederland mogelijk. Voor
bedoelde gezinnen is het heel bijzonder om op vakantie te mogen gaan. Door geldgebrek zijn zij al
jaren niet op vakantie geweest.
‘Pleegzorgkamp’
48 Pleegkinderen uit pleeggezinnen van Enver gingen ‘op kamp’ naar een vakantiehuis in Rockanje.
De pleegzorgkampen worden al gedurende twaalf jaar met veel inzet georganiseerd door de
pleegzorgbegeleiding. Ze 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 2018 zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de
volgende negen stichtingen en fondsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds DBL
Sint Laurensfonds
THK Fonds
Stichting Boschuysen
Stichting Zonnige Jeugd
Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
G. Ph. Verhagenstichting
Stichting Rust en Vreugd

‘Zomerpretpakket’
Voor 4 t/m 11 jarigen die opgroeien in armoede ontvingen wij van Nationaal Fonds Kinderhulp 60
rugzakjes vol speelgoed, toegangskaartjes voor een onvergetelijk dagje pretpark of dierentuin,
inclusief vervoer, bioscoopkaartjes en (vakantie)boeken. De kinderen die de rugzakjes in ontvangst
namen, hadden na de zomervakantie nu ook iets te vertellen op school.
‘Alleenstaande Minderjarige Vluchtjongeren naar Walibi’
Dankzij het Sint Laurensfonds hadden 16 alleenstaande minderjarige vluchtjongeren die begeleiding
ontvangen via Enver en enkele begeleiders in de nazomer een fantastisch dagje uit naar Walibi. Voor
deze jongeren was dit een unieke belevenis en ook een uitstekende manier om hun netwerk uit te
bereiden. Het betreft jongeren die zonder ouders of netwerk in Nederland zijn aangekomen en veelal
zijn getraumatiseerd door wat zij hebben meegemaakt in het land van herkomst.
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‘Actie Pepernoot’
Nationaal Fonds Kinderhulp maakte voor kinderen die verblijven in residenties van Stichting Enver en
voor meerdere kinderen die thuis begeleid worden een heerlijk Sinterklaasavondje mogelijk. Voor deze
kinderen kon in de vorm van een digitale cadeaucode een passend cadeau ter waarde van € 20,00
worden besteld uit het volledige assortiment op de website van Bol.com.
‘Alleenstaande Minderjarig Vluchtjongeren bezoeken museum Corpus’
Nationaal Fonds Kinderhulp maakte het mogelijk dat 13 alleenstaande minderjarige vluchtjongeren en
enkele begeleiders museum Corpus bezochten. Het was een gezellig en educatief uitje.
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 2018 is er in het belang van deze cliënten met succes een
beroep gedaan op diverse fondsen. Door de financiële ondersteuning van fondsen kregen diverse
kinderen een bijdrage voor kamerinrichting en konden kinderen bijvoorbeeld mee op schoolkamp,
gaan sporten en goed verder bouwen aan hun toekomst middels een opleiding. 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 of het mogelijk maken van een
tandartsbehandeling bij pijnklachten. Er is zelfs een huisuitzetting voorkomen, een voor kinderen
traumatische gebeurtenis die we hen graag willen besparen. Dankzij bijdragen van fondsen werden
voor onze cliënten zaken mogelijk die dringend nodig waren of gewoon een beetje extra kleur
brachten in hun leven.
De verworven gelden zijn direct en voor 100% uitgekeerd aan de aanvrager, zonder aftrek van
kosten. Verantwoording aan de donateur heeft plaatsgevonden conform de wijze waarop de donateur
dat heeft aangegeven. Wanneer de gift hoger bleek dan de uiteindelijke werkelijke kosten, dan vond
retournering van het resterende bedrag aan de desbetreffende donateur plaats.

Rotterdam, 31 december 2018

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Enver

15

