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Bestuursverslag 
 

Algemeen  
 
De vennootschap heeft als doel:  Het opvangen, ondersteunen en helpen van  
tienermoeders in de regio Groningen, bij het verantwoord opvoeden van hun kind of kinderen. 

 

Samenstellingbestuur 
Het bestuur van Chavah bestaat op balansdatum uit de volgende personen: 

• De heer H.J. (Hajo) de Wit, voorzitter 

• Mevrouw H.M. (Mirjam) Rasker, secretaris 

• De heer H.P. (Hans Peter) Hoorn RC, penningmeester 

 

Financieel verslag 

Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een 
staat van baten en lasten van de stichting te maken.  

 
Resultaten 

 2018 2017 

 
Het boekjaar kon worden afgesloten met een resultaat van  

 
€ -/- 7.990 

 
€ 55.708 
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Financiële positie 
Ter analyse van de financiële positie is de volgende opstelling opgenomen. Deze is gebaseerd 
op de gegevens uit de balans. 
 

 2018 2017 

 
Liquide middelen 

 
47.772 

 
22.488 

Totaal vastgelegde middelen 
 

47.772 22.488 

   

De financiering vond plaats met : 
 

  

Reserve 
 

85.050 93.040 

Langlopende leningen 200.000 210.000 

Kortlopende schulden minus vorderingen - 5.334 -32.600 

Af: Materiële activa - 231.944 -247.952 

      

Terugblik 2018 
We kijken terug op een jaar waarin we ons werk weer vol passie hebben mogen doen. 
Vanaf 1 januari zijn de woonbegeleiders niet meer in dienst van Siriz maar bij Chavah. 
In februari 2018 hebben we een tweede woonbegeleider aangenomen, voor 16 uren per 
week. 
Dit betekent dat er twee woonbegeleiders, 1 directielid en 12 vrijwilligers actief met en voor 
de meiden betrokken zijn. Het is fijn om samen korte lijntjes te hebben ten behoeve van onze 
jonge moeders met hun kinderen.  
Ook komt het bestuur dit jaar een aantal keren samen en vindt er een tussenevaluatie met 
Siriz plaats. Door het jaar heen is er een maandelijks overleg met een manager van Siriz en 
een directielid van Chavah. Doordat in beide organisaties de lijntjes kort zijn, werkt dat fijn 
samen. 
 
We hebben dit jaar 8 jonge moeders binnen het leef-leerhuis kunnen begeleiden. Van hen 
zijn 4 uitgestroomd naar een eigen zelfstandige woning. Op 1 januari begeleidden we 6 
jonge moeders intern, op 31 december begeleidden we 4 jonge moeders intern en 3 van 
onze moeders die uitgestroomd zijn naar een zelfstandige woonplek begeleiden we 
ambulant.  
Per 1 december neemt 1 woonbegeleider ontslag. Ook dit keer hebben we de keuze uit meer 
dan 40 sollicitanten. We nemen 2 nieuwe woonbegeleiders aan die we in december 
inwerken en per 1 januari 2019 zullen starten. 
 
We werken nauw samen met een aantal ketenpartners. Waaronder kraamzorg het Groene 
Kruis, Lectoraat duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, huisarts, woonkans, 
gemeente Groningen, jeugdgezondheidszorg, wij-team Lewenborg, CJG Lewenborg, 
netwerk beschermd wonen. 

We kijken dankbaar terug op een bijzonder mooi jaar, dankzij de inzet van al deze mensen! 
We zien uit naar wat het jaar 2019 ons zal brengen. 
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Vooruitblik 2019 
In 2019 willen we kritisch kijken naar de taakverdeling van de 3 woonbegeleiders. 
We gaan te maken krijgen met meer ambulante begeleiding, na het verblijf bij Chavah. Ook 
denken we dat we jonge moeders zullen gaan begeleiden die al een eigen woonplek hebben 
maar opvoedondersteuning vanuit Chavah nodig zullen hebben. 
Vanuit o.a het Lectoraat krijgen we te maken met stagiaires en daarnaast onze grote 
vrijwilligers. Deze mensen zullen aangestuurd worden vanuit de woonbegeleiders. 
Tot slot gaan we kijken of we MBO-ers in kunnen zetten die zich actief met ADL 
werkzaamheden bezig gaan houden. 
 
Blijvend aandachtspunt is de doorstroom naar zelfstandig wonen. We zullen nog steeds 
contacten onderhouden met de gemeente om de doorstroom naar zelfstandig wonen te 
vergemakkelijken.  

Stichting CHAVAH  

September 2019 
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Begroting 2019 

 

 
 
 2019 2018 

(in euro’s)   

     

Tienermoeders (gemiddeld 5)  240.112 *) 198.510 

Giften, donaties, fondsen  7.220  7.220 

Baten  247.332  205.730 

     

     

Besteed aan doelstelling:     

Personeelskosten 131.700  107.700  

Huisvestingskosten  42.600  42.600  

Verzekeringen 3.180  5.580  

Marketingkosten 240  240  

Kantoorkosten  480  480  

Internet en telefoonkosten  3.600  4800  

Algemene kosten 30.480  *)26.100  

Afschrijving cq. financieringskosten 18.120  18.120  

     

     

Som der lasten  245.760  205.620 

     

     

     

     

Overschot  1.572  110 

 
*) Stijging als gevolg van gewijzigde franchise overeenkomst met Siriz met ingang van 2018. 
 
Groningen,  28 september 2019 
 
 
 
De directie. 
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Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

 

 31 december 2018 31 december 2017 

(in euro’s)     

     

Vaste activa     

     

Materiële vaste activa     

Verbouwing Lavendelweg 231.944  247.952  

  231.944  247.952 

Vlottende activa     

     

Vorderingen     

Overige vorderingen 15.558  39.438  

  15.558  39.438 

     

Liquide middelen  47.772  22.488 

     

  295.274  309.878 

     

     

PASSIVA     

 

Reserves  

    

     

Overige reserves 85.050  93.040  

  85.050  93.040 

 

Langlopende schulden 

 

  

200.000 

  

210.000 

Kortlopende schulden     

Crediteuren   0  

Overige schulden 10.224  6.838  

  10.224  6.838 

     

         295.274  309.878 
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Staat van baten en lasten 2018 

 

 
 2018 2017 

(in euro’s)   

     

Huuropbrengst 8.877  9.932  

Bijdrage Siriz 185.893  142.650  

Begeleiding 13.361  -  

Giften, donaties, fondsen 13.948  19.352  

Baten  222.078  171.934 

     

     

Besteed aan doelstelling:     

Personeelskosten 131.633  48.197  

Huisvestingskosten  30.319  28.231  

Verzekeringen 1.530  671  

Franchisekosten Siriz 24.200  -  

Kantoorkosten  1.859  3.431  

Internet en telefoonkosten 

Algemene kosten 

2.041 
12.573 

 440 
9.232 

 

Afschrijvingen 21.000  21.000  

Rente- en financieringskosten 4.913  5.025  

     

     

Som der lasten  230.066  116.226 

     

     

     

     

Resultaat: Tekort resp. Overschot  -7.990  55.708 

 
Verwerking resultaat 
Het tekort is verwerkt in de algemene reserves. Op dit moment is er geen afzonderlijk 
bestemmingsfonds of continuïteitsreserve (indien dit nodig is om de continuïteit van 
de werkorganisatie te kunnen waarborgen) gevormd. 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 

 

Algemeen 

De rechtspersoon Stichting CHAVAH, te Groningen is op 14 juli 2014 opgericht. De stichting 

is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61085022. 

Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen 

Vreemde valuta wordt gewaardeerd tegen de koers ultimo boekjaar. 

Het financieel verslag is opgesteld conform de richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende 

Instellingen (RJ -650) en de richtlijnen van het  CBF. 

 

Materiële vaste activa 

De vaste activa wordt gewaardeerd tegen historische kosten verminderd met lineaire 

afschrijvingen over 15 jaar.  

 

Reserve 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten alsmede baten 

uit de exploitatie die voortvloeit uit de doelstelling van de stichting.  

 

Overige activa en passiva 

Gewaardeerd op nominale waarde. Waardering vindt plaats onder aftrek van een voorziening 

wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van vorderingen. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, met 

inachtneming van vorenstaande waarderingsgrondslagen. Alle lasten in de jaarrekening zijn 

tegen historische kostprijs opgenomen. Waar nodig worden voor te verwachten verliezen 

voorzieningen getroffen.  

 

Baten waaraan door de gever een specifieke bestemming is toegekend worden, voorzover 

niet in het boekjaar zijn besteed, toegevoegd aan het betreffende bestemmingsfonds zodat de 

besteding in de toekomstige jaren kan plaatsvinden aan de door de gever aangegeven 

bestemming. 
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Balans per 31 december 2018 

 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Het verloop is als volgt: 

 1 jan. investeringen afschrijvingen 31 december 

 2018 2018 2018 2018 

(in euro’s)     

Verbouw Lavendelweg 247.952 4.992 21.000 231.944 

     

     

Totaal 247.952 4.992 21.000 231.944 

 

De cumulatieve waarde van de materiële vaste activa is per balansdatum als volgt: 

   Verbouw 

   Lavendelweg 

(in euro’s)    

Cumulatieve aanschafwaarde *)   294.944 

Cumulatieve afschrijvingen   63.000 

    

Cumulatieve boekwaarde   231.944 

*) dit is onder aftrek van giften Oranjefonds, Dirk Bos, Boschuyzen, FAS, SIOC, Kansfonds, 

Knr Pin, Gemeente Gronigen. 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen 

 

 31 december 

2018 

31 december 

2017 

   

(in euro’s)   

   

Bijdrage Siriz 2018 resp. 2017 15.558 38.852 

Overig - 586 

 15.558 39.438 
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Liquide middelen 

 

 31 december 

2018 

31 december 

2017 

   

(in euro’s)   

   

Rekening courant 47.772 22.488 

   

   

 47.772 22.488 

Door de RaboBank is een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld van € 0. 

 

Reserves 

 

Overige reserves 

Betreft ingehouden saldo uit exploitatie.  

Het verloop is als volgt: 

(in euro’s)   

   

Stand per 1 januari 2018 93.040  
Bij: Conform voorstel verwerking exploitatie saldo -7.990  

   

Stand per 31 december 2018  85.050 

 

Langlopende schulden 

Betreft: 

 31 december 

2018 

31 december 

2017 

   

(in euro’s)   

   

2,25 - 3% lening, looptijd 5-15 jaar 200.000 210.000 

   

 200.000 210.000 

Er zijn geen zekerheden verstrekt. 
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Kortlopende schulden 

Betreft: 

 31 december 

2018 

31 december 

2017 

   

(in euro’s)   

   

Overige passiva, o.a. rente 10.224 6.838 

   

 10.224 6.838 

De overige passiva bestaat uit te betalen verbouwingskosten, rente en overige kosten. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het pand aan de Lavendelweg wordt gehuurd voor een periode van 3 jaar. De huurprijs 

bedraagt circa € 24.000 per jaar.
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Toelichting over de staat van baten en lasten 2018 

Baten  
 2018 2017 

(in euro’s)   

   

Giften, donaties 13.361 19.352 

Bijdrage Siriz 185.893 142.650 

Huuropbrengsten 8.877 9.932 

Begeleiding 13.948 - 

 222.078 171.934 

 

 

Lasten 
 2018 2017 

(in euro’s)   

   

Personeelskosten begeleiding 131.633 48.197 

Huur Lavendelweg 24.050 24.050 

Overige huisvestingskosten 6.269 4.181 

Kantoorkosten 1.859 3.431 

Verzekeringen 1.530 671 

Telefoon/internet 2.041 440 

Algemene kosten  12.573 9.231 

Afschrijvingen 21.000 21.000 

Rente leningen en bankkosten 4.913 5.025 

   

 230.068 116.226 

 

Gedurende 2018 waren er drie werknemers in dienst. De afschrijvingen zijn gelijkgesteld aan 

de aflossingen op de langlopende leningen gespreid over de looptijd. 

 

Vergoeding bestuur 

Er is geen vacatieregeling van kracht voor de bestuursleden. Er wordt geen honorering 

toegekend. 

 

 

Groningen, 28 september 2019 

De Directie 
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