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Met gemengde gevoelens kijken we terug op een veelbewogen 2020, waarin de coronamaatregelen een
groot deel van onze agenda bepaalden. Ondanks dat willen we in dit jaarverslag vooral terugblikken op wat
er wél kon. 

De samenwerking met Don Bosco Vlaanderen werd in 2020 verder geïntensiveerd. Dit resulteerde onder
andere in een samenvloeiing van onze websites, een gezamenlijke nieuwsbrief en een vernieuwd Don
Bosco Magazine. DBWN heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld als een sterke, servicegerichte
organisatie. Samen met de bij ons aangesloten werken, geven wij vorm aan het pedagogische en spirituele
erfgoed van Don Bosco in deze tijd. Zo dragen wij eraan bij dat jeugd en jongeren zich kunnen blijven
ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen, voor zichzelf en hun omgeving. Don Bosco’s droom willen we
blijven verwezenlijken; jongeren in staat stellen het beste uit zichzelf te halen.

We zijn trots op de resultaten en nieuwe initiatieven van de aangesloten werken, die op geheel eigen wijze
bijdragen aan het verwezenlijken van deze droom en nieuwe wegen hebben gevonden deze te realiseren,
ondanks Covid-19. Het bestuur dankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het werk van
Don Bosco en de jeugd en jongeren, op welke manier dan ook.

Een hartelijke groet, mede namens het voltallige bestuur,

Lex Enklaar
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Stichting Don Bosco Werken Nederland is
een samenwerkingsverband van
zelfstandige jeugd- en jongerenwerken die
uitgaan van de inspiratie, de spiritualiteit
en de pedagogische preventieve
werkwijze van Don Bosco, een Italiaanse
priester die leefde in de negentiende
eeuw. 

Don Bosco's centrale doelstelling was
preventie. Hij wilde voorkomen dat de
jongeren in Turijn tussen de geharde
criminelen in de gevangenis
terechtkwamen. 

Zijn volgers werkten zijn opvoedingsvisie
verder uit tot de preventief pedagogische
aanpak. Deze aanpak kent vier
opvoedingsdoelen: vrijheid,
verantwoordelijkheid, verbondenheid en
zingeving. 

De aanpak van Don Bosco sluit perfect
aan bij hedendaagse wetenschappelijke,
pedagogische inzichten en past in onze
multiculturele en multireligieuze
samenleving. Wereldwijd wordt gewerkt
volgens de preventieve aanpak van Don
Bosco. 

45%

De cijfers liegen er niet om:
jongeren hebben het zwaar
vanwege de crisis.

van de jongeren geeft
aan zorgen te hebben

vanwege de coronacrisis
Bron: Nederlands

Jeugd Instituut
 

INLEIDING EN ACHTERGROND
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De stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) verstevigt en breidt kennis en toepassing uit van
de preventief pedagogische aanpak (PPA) in jeugd- en jongerenwerk in Nederland.
DBWN inspireert, stimuleert, verbindt en traint jeugd- en jongerenwerkers en beleidsmakers in
aangesloten stichtingen en daarbuiten, zodat zij enthousiast en goed toegerust kunnen werken volgens
de PPA.
DBWN blijft werken aan een herkenbaar en gewaardeerd kwaliteitskeurmerk in het jeugd- en
jongerenwerk in Nederland. 

Ons motto
Samen met jongeren werken aan een waardevol leven.

Onze missie
Stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) geeft jongeren de kans op te groeien in vrijheid,
verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving. Zij streeft ernaar dat alle jongeren kunnen kiezen voor
een bewust bestaan. De preventief pedagogische aanpak (PPA) van Don Bosco is daarbij het
uitgangspunt. DBWN stelt aangesloten stichtingen in staat PPA in de praktijk te brengen en te vernieuwen. 

Onze visie

De verwezenlijking van deze doelen staat beschreven in het beleidsplan. Dit beleidsplan is op te vragen bij
het secretariaat van Don Bosco Werken Nederland: donboscowerken@donbosco.nl

VISIE EN MISSIE
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voorzitter de heer Lex Enklaar, benoemd per 1 juli 2009 en herbenoemd per 1 juli 2017;
secretaris Gerard v.d. Goorberg, benoemd per 1 januari 2012 en herbenoemd per 1 juli 2019;
penningmeester Jacqueline Castricum, benoemd per 1 augustus 2012, herbenoemd per 1 juli 2016,
en aftredend in 2020/2021 (zodra er een nieuwe penningmeester is gevonden);
lid Wim Flapper sdb, benoemd per 1 september 2011 en herbenoemd per 1 juli 2018 voor de
kwaliteitszetel namens de salesianen van Don Bosco.

Algemene gegevens
Stichting Don Bosco Werken Nederland is opgericht d.d. 9 februari 2005 en is gevestigd aan de
Pomphulweg 106, 7346 AN te Hoog Soeren.

E-mail               donboscowerken@donbosco.nl
Website            www.donbosco.nl
Telefoon           +31 (0)6 174 981 24
KVK                  32106862
RSIN                 814706332
Bank                 NL92 RABO 0349 3466 15

Don Bosco Werken Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en schenkingen aan onze stichting aftrekbaar zijn.

Bestuur
Kristel Zeeman, bestuurslid vanaf 2015 en tevens redactielid van Don Bosco Nu, is per 1 september 2020
gestopt om weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. De samenstelling van het bestuur eind 2020 is als volgt:

Vergaderingen van het bestuur van DBWN
Het bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd over onderwerpen zoals: de samenwerking met Ars
Donandi, de Turijnreis, de documentaire (eigendom/inzet), de situatie bij de verschillende werken,
opvolging van de bestuursleden van DBWN, de invulling van de nalatenschappen, voorbereiding van de
vergaderingen van de Raad van Werken en de Provinciale Raad en natuurlijk de cijfers zoals,
halfjaarcijfers, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In november is er via Microsoft Teams
overleg geweest met de Provinciale Raad van de Provincie België-Noord en Nederland van de salesianen
van Don Bosco. Het bestuur heeft in november via Microsoft Teams overleg gehad met leden van de Raad
van Werken. In oktober/november zijn er individuele jaargesprekken gehouden met de aangesloten werken
over de ingediende jaarverslagen, begrotingen en budgetaanvragen. In november is er overleg geweest
met de Financiële Commissie.

Personeel
Er zijn drie beroepskrachten parttime in dienst bij stichting Don Bosco Werken Nederland:

Stafmedewerker algemeen: Jacqueline Douven 
Stafmedewerker vorming: Rita Vermeltfoort
Stafmedewerker communicatie: Koos Meijerink

In 2020 heeft Koos Meijerink zijn ontslag ingediend als stafmedewerker communicatie en we zijn
direct begonnen met het zoeken naar een opvolg(st)er. Na diverse sollicitatiegesprekken is in
december 2020 Anja Hoogeveen aangenomen als nieuwe stafmedewerker communicatie. Zij start in
deze functie per 1 februari 2021.

ORGANISATIE (1)
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Stichting Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg 106, 7346 AN te Hoog Soeren;
Stichting Don Bosco Amsterdam, Apollolaan 91, 1077 AM te Amsterdam; 
Stichting Don Bosco Rijswijk, Juliaantje 26, 2283 TB te Rijswijk;
Stichting Don Bosco Spirit, Leidsekade 117, 3531 HD te Utrecht;
Stichting Don Bosco Youthnet Nederland, Apollolaan 91, 1077 AM te Amsterdam; deze stichting
is in 2020 opgeheven. Momenteel is er een onderzoek gaande om samen met DB Amsterdam
(vanuit project “Samen”) verder te gaan met een nieuwe stichting. In 2021 zal duidelijk worden of
dit haalbaar is;
Stichting Don Bosco Deventer, secretariaat: Achter de Hoven 53, 7419 AG te Deventer;
Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetje-kampen), Pomphulweg 104, 7346
AN te Hoog Soeren;
Stichting Don Bosco Apeldoorn, Sluisoordlaan 200, 7322 EL te Apeldoorn.

De volgende werken zijn middels het convenant bij DBWN aangesloten:

Raad van Werken
De Raad van Werken heeft in 2020 in verband met de coronamaatregelen eenmaal vergaderd in
plaats van tweemaal. Besproken onderwerpen tijdens deze vergadering waren onder andere
klachtencommissies en verzekeringen, Ars Donandi, de begroting 2021 en de Meerjarenplanning
2022-2024. Daarnaast is het voorstel van een festival 'vrienden van Assel' besproken. De
penningmeester van DBWN heeft de Raad van Werken nogmaals geïnformeerd over haar
voornemen om in 2020/2021 te stoppen met haar werkzaamheden voor het bestuur van DBWN. Het
voorzitterschap rouleert ieder jaar en was in 2020 in handen van Pim Mocking, voorzitter van Don
Bosco Spirit.

Provinciale Raad
Het bestuur zou in mei vergaderen met de Provinciale Raad van Provincie BEN. Deze vergadering is
niet doorgegaan in verband met de coronamaatregelen. In november was het helaas nog niet
mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, waardoor besloten is de vergadering via Microsoft Teams te
houden. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.: het jaarverslag DBWN, het
beleidsplan BEN 2020-2022, de toekomst van Assel, de ontwikkelingen rondom de Apollolaan in
Amsterdam, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van DBWN en de ontwikkelingen
en activiteiten van de diverse werken. 
 
Financiële Commissie
De Financiële Commissie heeft als taak toezicht te houden op het functioneren van het bestuur op
financieel gebied en het informeren van de Raad van Werken. In 2018 zijn twee onafhankelijke leden
benoemd, namelijk: De heer Willy M.B. Gunst sdb (voorheen provinciaal econoom van de provincie
België Noord en Nederland) en de heer Drs. Wim J.G.M. Eggenkamp (bedrijfseconoom). De
Financiële Commissie heeft in 2020 eenmaal vergaderd. Er is gesproken over de inhoud van de
verschillende aangesloten werken van DBWN, het weerstandsvermogen, de nieuwe
betalingsstructuur, de jaarrekening, de begroting 2021 en de staat van baten en lasten van DBWN.
Het verslag van de bespreking met de Financiële Commissie is behandeld tijdens de vergadering
van de Raad van Werken.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie is in 2018 herbenoemd. Er zijn in 2020 geen meldingen binnen gekomen.

ORGANISATIE (2)
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In 2020 konden er door de Coronacrisis helaas diverse activiteiten geen doorgang vinden.
Bijeenkomsten voorafgaand aan de Turijnreis gingen niet door aangezien de op 11-16 mei geplande
Turijnreis werd geannuleerd. Studiedagen in Vlaanderen werden gecanceld en ook diverse
groepsactiviteiten (vorming) in Nederland. De stafmedewerker vorming nam geen deel aan het
Forum Salesiano in München i.v.m. de Corona-pandemie. Maatwerktrainingen voor Utrecht, Rijswijk
en Apeldoorn liggen op de plank totdat samenkomsten weer mogelijk zijn. Wat gelukkig wel plaats
kon vinden:

Trainingsdag 
Nieuwe stagiairs en vrijwilligers van afzonderlijk Straatvisie (Don Bosco Amsterdam) en U2B-heard
(Don Bosco Utrecht) volgden in Assel de trainingsdag over het preventief systeem van Don Bosco
en zijn spiritualiteit. Zij maakten via diverse werkvormen kennis met de kernaspecten van het
gedachtegoed van Don Bosco en stonden stil bij hun eigen inspiratie en motivatie. Het
gedachtegoed uit de 19e eeuw wordt vertaald naar de actuele pedagogische praktijk. De
inhoudelijke leiding was in handen van de stafmedewerker vorming.

Inspiratieteksten en verslagen
In de nieuwsbrieven verscheen er maandelijks een inspiratietekst aansluitend bij de geest van Don
Bosco. Tevens werd een artikel over Don Bosco in tijden van cholera gerelateerd aan de huidige tijd
(corona) opgenomen in Don Bosco Nu en het Bisdomblad, van de hand van de stafmedewerker
vorming.

Vormingsdag 'Don Bosco-verdiept'
Dit jaar vond deze studiedag voor het eerst plaats in januari. De huiskamer van de villa werd
bemenst door Salesianen, medewerkers en geïnteresseerden van Don Bosco. De Provinciaal
Wilfried Wambeke werd geïnterviewd en er was een interactief aanbod rond ‘geloofsingangen’. De
inhoudelijke leiding was in handen van de stafmedewerker vorming.

‘Knip in het jaar’
De Stafmedewerker Vorming bezocht de Don Boscowerken Apeldoorn, Deventer, Amsterdam en
Assel (Rijswijk en Utrecht werden uitgesteld) op locatie vanwege dit jaarlijks team-aanbod. Gericht
op uitwisseling van persoonlijke beleving, vertrekkend vanuit het voorbeeld van Don Bosco. De
medewerkers maakten tijd vrij voor bezinning op Don Bosco’s levensverhaal, met als doel zijn
elementaire waarden en deugden levend te houden in het dagelijks werken met jeugd en jongeren
en ter inspiratie voor hun jongerenwerk in de praktijk. 

Coördinatoren - Studiedag
Dit jaarlijks terugkerend aanbod kon helaas niet plaatsvinden. Om de moed erin te houden
werd een aanmoedigingsbrief met een attentie aan alle coördinatoren gestuurd. 

Overleg
Aan de maandelijkse bestuursvergadering werd het ‘campusoverleg’ toegevoegd. Een overleg met
alle betrokken gelederen in Assel met als doel om elkaar te ondersteunen en vormingsideeën te
delen die kunnen plaatsvinden in Assel. De stafmedewerker vorming diende hiervoor een plan in. 

Studiedagen stafmedewerker vorming
Bij Vorming en Animatie in Oud Heverlee nam zij deel aan een GodlyPlay-verdiepingsdag in januari.

VORMING (1)
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Boeken en vormingsmateriaal
Er zijn dit jaar weer boeken en spellen aangeschaft aansluitend bij Don Bosco’s pedagogiek en het
thema jeugd en jongeren. Er is een abonnement op het wekelijks actueel en creatief aanbod van
Young and Holy met gespreksvragen die je helpen om het geloofsgesprek aan te gaan met kinderen
of jongeren. Deze spullen kunnen worden geleend.
 
Contact Vorming & Animatie en anderen in Vlaanderen 
De taakhouder Vorming onderhoudt contact met Don Bosco Vorming & Animatie en met andere Don
Bosco-deskundigen in Vlaanderen. I.v.m. Corona skypte zij en belde met Salesianen in Vlaanderen. 

IT TAKES 
A WHOLE 
VILLAGE TO 
RAISE A CHILD

VORMING (2)
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Stafmedewerker
De stafmedewerker communicatie, Koos Meijerink, was verantwoordelijk voor de diverse
communicatiewerkzaamheden van Don Bosco Werken Nederland en ondersteunde daarnaast de
aangesloten werken bij de promotie van hun werk. 

Evenementen
Vanwege de coronacrisis konden veel jaarlijkse evenementen niet doorgaan, zoals het Don Bosco
feest en de Turijnreis, waardoor de bijbehorende communicatiewerkzaamheden vanzelfsprekend ook
niet nodig waren. 
 
Website en digitale nieuwsbrief
De stafmedewerker communicatie leverde wekelijks nieuwsberichten aan voor plaatsing op de
gezamenlijke website met Don Bosco Vlaanderen: www.donbosco.nl, van waaruit een selectie van
nieuwsberichten wekelijks werd verstuurd aan alle abonnees van de digitale nieuwsbrief. Het aantal
abonnees van deze nieuwsbrief, Don Bosco Digitaal, in Nederland en Vlaanderen samen is 1900.
Via de sociale media kanalen werden de nieuwsberichten ook onder de aandacht gebracht. 

Promotiemateriaal
Ter ondersteuning van de aangesloten werken, zijn posters vervaardigd, met als thema: Don Bosco
geeft kleur aan elk kind. 

Fondswerving
De stafmedewerker ondersteunde in 2020 de aangesloten werken bij hun fondswerving. Het Marcus
Fonds, waar jaarlijks aanvragen worden gedaan door Don Bosco Werken Nederland, is opgegaan in
het nieuwe fonds Ars Donandi. De aanvragen hiervoor werden centraal gebundeld, ingediend en
afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de verantwoording van de ontvangen subsidiegelden van het
voorafgaande jaar.

COMMUNICATIE (1)
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Don Bosco NU 
De stafmedewerker communicatie fungeerde ook in 2020 als eindredacteur van Don Bosco NU, het
kwartaalmagazine van de Salesianen van Don Bosco in Nederland. Het blad besteedde aandacht
aan belangrijke activiteiten en ontwikkelingen bij de verschillende Don Bosco Werken in Nederland.
Vlak voor het einde van het jaar is het laatste nummer van Don Bosco NU gepubliceerd, waarna is
overgestapt op een gezamenlijk magazine met Vlaanderen: het compleet vernieuwde Don Bosco
Magazine. 

Don Bosco Magazine
De oplage is ruim 25.000, dit zijn de abonnees van Vlaanderen en Nederland samen. Het nieuwe
Don Bosco Magazine valt onder het Vlaamse Don Bosco Media. Ook de website en de digitale
nieuwsbrief zijn onderdeel van Don Bosco Media. De website kan zowel worden benaderd via de
URL donbosco.be als de URL donbosco.nl. Om de continuïteit te waarborgen is er een nauwe
samenwerking tussen de communicatiecollega’s van Nederland en Vlaanderen over de inhoud van
de website en beiden beheren deze.

COMMUNICATIE (2)
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                    2018      2019      2020

Instagram       31          82         112

Twitter           130        142        148

Facebook       143        170       198         

Het gebruik van sociale media groeit
nog steeds in onze maatschappij en
ook Don Bosco Werken Nederland is
daar aanwezig. 

Hieronder een verloop van onze vol-
gers op sociale platformen van 2018 
t/m 2020:

10,4
miljoen Nederlanders

zijn actief op
Facebook in 2020
Bron: MarktVizier

 

Ook de aangesloten werken hebben
hun eigen social media kanalen,
waarop zij informatie verstrekken aan
en interactie zoeken met hun
doelgroep. Met name via instragram
zoeken zij contact met de jongeren.
Door nieuws en informatie van elkaar
te delen, ontstaat er een groter bereik. 

Instagram

TwitterFacebook

SOCIALE MEDIA
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A!tention (website)
Ars Donandi
Bestuursleden en medewerkers van de aangesloten werken
Dedoc Studio (website)
Don Bosco NU
Don Bosco Vlaanderen
Don Bosco Vorming & Animatie 
Facit
HuninkDorgelo
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), commissie Jongeren Werk Religieuzen
Logoprint
Middenduin Administrative Services
Mierdesign
Naamdragers van Don Bosco
Nieuw Sion
Provinciaal en zijn raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don
Bosco
Quintes Verzekeringen
Salesianen en medewerkers van het kantoor van de salesianen van Don Bosco in Hoevelaken
Spanjaart Computers
Stichting Dream van Don Bosco
Zorgbelang

Organisaties waar DBWN contact mee heeft gehad: 

NETWERK 2020
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

BALANS 2020 (1)
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ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen

Totaal

31 december 2020

€                    €

        

1.267
  1.267

    272.538

  
    273.805

31 december 2019

€                   €

     11.264
11.264
 

    289.997
 
 
 

   
    301.261



BALANS 2020 (2)
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Weerstandsvermogen
Vrije reserves
Jaarresultaat kalenderjaar

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

Totaal

31 december 2020

€                    €

       150.000
       107.570
              717

    258.287

1.747
3.805
9.966

15.518

  
    273.805

31 december 2019

€                    €

       150.000
       102.842
           4.728

    257.570

1.673
    29.895
    12.124

43.691

  
    301.261



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
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BATEN
Salesianen van Don Bosco
Opbrengsten huren
Ontvangen rente
Giften
Verkopen materialen/boeken DBWN
Giften vrienden DB
Overige baten

LASTEN
Subsidie Apeldoorn
Subsidie Don Bosco Haaglanden 
Subsidie Stichting ADBC
Subsidie Don Bosco Amsterdam
Subsidie Don Bosco Spirit Utrecht
Subsidie Don Bosco Deventer
Subsidie DeeBeetje-kampen
Subsidie Don Bosco Youth Net
Nieuwe projecten
Kosten huren
Personeelskosten
Vorming
Bestuurskosten
Organisatiekosten
Communicatiekosten
Raad van Toezicht

Resultaat

 
 
 

250.000
37.479

-
6.660

549
500

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

295.188
 

 
 
 

250.000
37.479

-
-
-
-

5.955

 
 
 

257.500
36.744

63
4.500

457
545
750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293.434
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.559

           2020
€              €

       Begroting
€             €

           2019
€              €

 
8.000

40.000
7.500

49.000
22.600

6.000
1.165
6.000

-
37.479
88.136

2.180
7.193

16.728
2.490

-

 
8.000

40.000
7.500

39.000
22.600
10.000

1.165
6.000
2.000

37.479
80.637
18.587

7.500
22.282

4.000
100

 
-

40.000
7.500

39.000
22.600
10.000

1.165
10.000

-
36.744
85.746

6.523
8.894

22.797
4.863

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

294.471

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306.850

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

295.831

717 -13.416 4.728



ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen 
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Don Bosco Werken Nederland bestaan uit de inspiratie van Don Bosco levend
houden en zijn unieke visie op begeleiding en opvoeding van jeugd en jongeren in praktijk brengen. 

Waarderingsgrondslagen 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen van de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht (bij onderhanden werken: op het moment dat het werk
gereed is). Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn. Het resultaat bestaat uit ontvangen giften en bijdragen waarop in mindering worden
gebracht de lasten c.q. de bijdragen van de werken en de algemene kosten. 

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa 
Naast de gangbare overlopende posten bestaan de overige activa verder vrijwel geheel uit liquide middelen
die voor het overgrote deel op een rentedragende rekening geplaatst zijn. 

Passiva 
De resultaten uit de Staat van Baten en Lasten worden toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2014 heeft
het bestuur besloten dat het kapitaal wordt opgesplitst in een minimaal vereist weerstandsvermogen
enerzijds en een "vrije" reserve anderzijds. Deze vrije reserve dient om exploitatieverliezen in de toekomst
op te kunnen vangen. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Op 31 december 2020 zijn geen verplichtingen bekend die niet uit de balans blijken.

ALGEMENE TOELICHTING
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(genoemde bedragen luiden in euro's) 

BATEN

Salesianen van Don Bosco 
In 2020 zijn de bijdragen van de Salesianen van Don Bosco gelijk aan de begroting. 

Giften 
Onder de giften zijn de bijdragen opgenomen van de bestuursleden die recht hadden op de
vrijwilligersvergoeding. Daarnaast zijn er periodieke en incidentele giften ontvangen. 

Overige baten 
In 2020 zijn de verkopen van materialen toegenomen ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn de ontvangen
giften substantieel hoger dan voorgaand jaar. Derhalve zijn de overige baten toegenomen ten opzichte van
het vorige jaar. 

LASTEN

Werken subsidies / kosten huren 
Het totaal van de verstrekte subsidies vermeerderd met de fictieve huren voor huisvesting is hoger dan de
begrote kosten van deze subsidies en fictieve huren. De reden is gelegen in het feit dat er een extra
subsidie is toegekend aan Don Bosco Amsterdam voor de doorstart van DBYN Samen. Daarnaast is de
subsidie aan Don Bosco Deventer lager uitgevallen dan begroot. 

Personeelskosten 
De personeelskosten zijn in 2020 licht toegenomen in vergelijking met het voorgaand jaar. De begrote
personeelskosten zijn € 7.499,- lager dan de werkelijke kosten. 

Overige lasten 
De overige lasten zijn € 23.878 lager uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de
overige lasten met € 14.484 euro gedaald . Het overgrote deel van de daling hangt samen met de
Coronamaatregelen en is daarmee tijdelijk van aard. Denk hierbij met name aan het niet doorgaan van de
Turijnreis en andere vormingsactiviteiten met de bijbehorende communicatie-activiteiten. Het vergroten van
het eigen aandeel in de financiële administratie brengt een structurele kostenbesparing met zich mee. 

RESULTAAT

Per saldo vertoont de staat van Baten en Lasten een positief resultaat van € 717,- tegenover een positief
resultaat van € 4.728,- in 2019 en een begroot verlies voor 2020 van € 13.416,- Dit saldo zal conform de
bepalingen in artikel 5 - 6 van de statuten worden toegevoegd aan de vrije reserves van de stichting.

TOELICHTING STAAT BATEN/LASTEN
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