Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

6 9 7 4 0 6 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Ruijterstraat 36-A

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

www.jongerenperspectieffonds.nl

RSIN (**)

8 5 7 9 9 1 9 1 7

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.G. in 't Veld

Secretaris
Penningmeester

D. ter Schure

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1 Jongeren met schulden werkelijk perspectief te bieden door maatwerkoplossing
waarin schulden (sneller) worden weggenomen en deelname aan de maatschappij (via
tegenprestatie) wordt gestimuleerd.
2 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimtste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting JPF stelt zich ten doel om jongeren met schulden (18-27 jaar) perspectief te
bieden door een innovatieve aanpak waarbij schulden worden gesaneerd, de jongere
vanuit een integrale aanpak werkt aan werk of opleiding en deelname aan de
samenleving via eenmaatschappelijke stage wordt gestimuleerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting JPF heeft geen winstoogmerk. Financieel bezien is de stichting naast, niet
kostendekkende, vergoedingen voor dienstverlening, afhankelijk van fondsen en
subsidies. Mocht er sprake zijn van een surplus aan financiering, dan wordt dit surplus
besteed aan de missie en doelstellingen van de stichting. Tijdelijke overschotten,
danwel aangehouden reserves voor toekomstige uitgaven en verplichtingen worden
liquide aangehouden. Er zal niet worden belegd. Er is op dit moment ook geen
beleggingsstatuut vastgesteld aangezien dit nu ook niet van toepassing is. Er wordt
een deugdelijke administratie gevoerd.

Stichting JPF tracht dit doel te verwezenlijken door:
• In samenwerking met gemeenten en private partijen de JPF-aanpak te stimuleren en
verankeren voor jongeren met schulden;
• Jongeren middels de JPF-aanpak direct schuldenzorgvrij te maken, zodat zij kunnen
werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk perspectief en daarvoor indien
noodzakelijk een passende tegenprestaties te vragen;
• De kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen en baten
te realiseren met de vernieuwende en integrale aanpak;
• Het aansluiten van gemeenten bij een revolverend fonds in samenwerking met
publiek en private partijen om de JPG-aanpak landelijk op te schalen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De gelden worden gebruikt om de jongeren volgens de JPF methode/aanpak - initiatief
Stichting SchuldelabNL - te begeleiden tijdens hun 2 jarig traject middels een op maat
gemaakt perspectiefplan.

https://www.jongerenperspectieffonds.nl/wp-content/uploads/202
1/07/Beleidsplan-Stichting-JPF-2021-2022-.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur geniet geen bezoldiging/beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Activiteiten
In 2021 en 2022 zal Stichting JPF uitvoering geven aan de ambities en doelstellingen
middels de volgende activiteiten:
• Een Social Impact Bond ontwerpen en toetsen gebaseerd op de uitgangspunten van
het JPF
• Een landelijk effectmonitoringsinstrument JPF ontwikkelen en implementeren bij
betrokken gemeenten
• Een uniform uitgangspunt m.b.t. schuldregelen voor jongeren vastleggen met
belangrijke spelers (NVVK, VWS, G4)
• Een gestandaardiseerd concept ontwikkelen om het JPF in elke gemeenten te
implementeren (denk aan toolkit, maar ook trainingen voor trajectbegeleiders,
systemen etc.)
• Duurzaam businessmodel voor Stichting JPF inrichten, gebaseerd op de kostprijs om
uitvoering te geven aan onze doelstelling.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.jongerenperspectieffonds.nl/wp-content/uploads/202
1/07/Beleidsplan-Stichting-JPF-2021-2022-.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

270.000

€

+
€

477.722

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

984.053

+
€

215.417

192.092

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

198.000

€

Kortlopende schulden

€

570.636

€

566.430

Totaal

€

984.053

€

758.522

758.522

+
€

192.092

280.800

€

984.053

€

+
€

€
714.053

215.417

+
€

758.522

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

731.560

€

333.112

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

731.560

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.001

Overige lasten

€

22.804

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

659.430

333.112

108.613

€
€

25.000

21.800

€

131

€

12.136

708.235

€

142.680

23.325

€

190.432

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

