
 

1 
 
 

  

  

Jaarrekening 
2019 

  geefjekindeenvoorsprong@gmail.com  

 

“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Omdat elk kind een kans verdient”   
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Voorwoord: ontmoet onze stichting  
 

Stichting GEEFJEKINDEENVOORSPRONG is opgericht in 2014 met als doel:  

 het geven van begeleiding, workshops, lessen, coaching en advisering aan 

jongeren;  

 het stimuleren van talentontwikkeling van jongeren ter verbetering van de 

 eigen levensstandaard en die van hun directe omgeving;  

 het bevorderen van integratie en participatie bij jongeren;  

 het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De organisatie tracht dit te bereiken door het initiëren, organiseren van projecten 

waarbij het kind centraal staat. Hierbij worden expertises gebundeld voor het geven 

van voorlichtingen over het stimuleren van kennisontwikkeling. Zoals in het doel 

beschreven houden wij ons vooral bezig met bijlessen, coaching en advisering wat 

ook samenwerking vereist met andere organisaties en instellingen die soortgelijk of 

complement doel nastreven. Het is voor ons belangrijk om te blijven vernieuwen 

vooral door nieuwe activiteiten toe te voegen aan ons project. 

 

2019 was een goed jaar voor de stichting. We zagen de leerlingenaantallen groeien, 

maar er bleven ook uitdagingen met betrekking tot het aanhalen van subsidies en het 

zomerproject. We bleven, wederom dit jaar, voorzichtig met uitbreiding om altijd het 

belang van individuele aandacht voor elke leerling voorop te leggen. Dat is namelijk 

waar we voor staan; een kans voor elk kind.  

 

Namens het bestuur, 

 

C. C. Blom, Voorzitter 

M. Diallo, Penningmeester 

D. Jansen, Secretaris  
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De stichting en haar activiteiten 
Stichting geef je kind een voorsprong organiseert verschillende activiteiten. Hierbij 

staat een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar: 

 

Algemene ontwikkeling 

Op aanvraag van ouders in de buurt ben ik ‘gepensioneerde leerkracht ‘ samen met 

twee collega’s en twee vrijwilligers enthousiast begonnen met het geven van 

begeleiding in schoolvakken en CITO training op papier en PC.  Op maat wordt aan 

de leerling ondersteuning gegeven in vakken zoals rekenen (cijferen en 

redactiesommen), schrijven, spelling, begrijpend lezen en algemene ontwikkeling. De 

lessen worden gegeven gedurende 38 weken, eenmaal in de week anderhalf uur. 

Deelnemers zijn 20 kinderen van groep 3 - groep 8. 

Taalclub  

Deze lees -, schrijf- en spreekgroep is bedoeld om het begrijpend lezen te stimuleren 

door liedjes, verhalen en gedichten te behandelen en te werken aan woordenschat. 

Daarnaast worden de jongeren gestimuleerd om hun werk te presenteren voor een 

groep. 

  

 

 

Creatief met taal 

Uit onderzoek van de Nederlandse Taalunie in 2012 is een van de conclusies dat 

jongeren niet zo bezig zijn met de Nederlandse taal, het heeft een ouderwets imago. 

Jongeren zijn zelf zeer creatief met taal (denk aan sms taal) en willen graag op een 

creatieve manier leren. Daarom kunnen creatieve uitingsvormen van taal, zoals 

muziekteksten,  poëzie, maar ook workshops, interactieve presentaties en lessen over 

creatieve uitingsvormen van taal een ‘trigger’ zijn om jongeren te interesseren en te 
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laten participeren. Het maken van toneelstukken, gedichten en een eigen krant kan 

bijvoorbeeld een inspirerende methode zijn om de schrijfvaardigheid te vergroten. 

Kinderen zullen zich gaan identificeren met taal in plaats van zich er tegen verzetten. 

Omdat taal op deze wijze hun eigen uitingsvorm wordt. Ter ondersteuning van de 

‘Creatief met taal’ lessen worden de woordenlijsten gebruikt die de scholen ook 

hanteren om de woordenschat van kinderen te vergroten. Het programma behandelt 

verschillende thema’s, zoals de krant, sport en spel, de boerderij en voedsel. Waarin 

we steeds beginnen met voorwerk, vervolgens beginnen met uitwerken en eindigen 

met een eindpresentatie. 

Kinderen die nog te jong zijn om zelf te schrijven mogen in plaats van een 

schrijfopdracht, een aansluitende tekening maken. 

Gedurende 38 weken wordt een maal per week anderhalf uur hier aan besteed voor 15 

deelnemers. 

  

 

Theaterdans 

Met de theaterdans willen we de kinderen in beweging laten komen door middel van 

dans. We werken met een verhaallijn waarin we de kinderen door middel van Dans en 

Theater aan hun creativiteit en taalvaardigheid laten werken.  

Met dans willen we de kinderen lichaamsbewustheid meegeven, een stuk cultuur en 

vele componenten die komen kijken bij dans zoals ritmegevoel, coördinatie en 

samenwerking.  
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Door er ook theater in te verwerken zijn de kinderen ook bezig met hun 

taalvaardigheid. De horizon van de kinderen wordt verbreed op dans- en taalgebied en 

beweging wordt een prettig onderdeel van het dagelijks leven. Samenwerking, 

creativiteit, spelen met taal wordt gestimuleerd. Daarnaast heeft 1 op de 5 kinderen en 

jongeren overgewicht of obesitas in Amsterdam. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun 

gezondheid op korte en lange termijn. Met deze activiteit zetten we in op het 

voorkomen en terugdringen van overgewicht.  

Gedurende 38 weken wordt een maal per week hier aandacht aan besteed. 

 

Groene kinderen  

In Venserpolder achter het eerder genoemde buurthuis Anansi verandert het terrein in 

een groen landschap door het werk van 15 kinderen die onder leiding van vrijwilligers 

leren hoe je zaait, hoe je uitpoot en hoe in de loop van het jaar de tomaten groeien, de 

courgettes bloeien en de boontjes rijpen.  

Veel kinderen uit onze wijk lijden aan overgewicht en hebben weinig contact met de 

natuur, behalve de schoolwerktuinen,doen ze geen ervaring op met het verzorgen van 

een moestuin, en doen ze geen kennis  op over de verschillende planten om hen heen. 

Wij willen ze laten ontdekken en beleven hoe spannend het spelen, ontdekken en 

werken in de natuur is. Vrijdags wordt er 1,5 uur gewerkt in de tuin. Een vrijwilliger 

zorgt voor een kleine warme maaltijd liefst van de opbrengst van het landje om te 

laten proeven hoe lekker het is om van het land te eten en bovenal dat iedereen dat 

kan.   
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Gezondheid en beweging 

Gezond blijven en lekker eten kan heel goed samengaan. Je lichaam kan natuurlijk niks 

doen zonder energie en die haal je uit voedsel. Wanneer je meer eet dan je verbruikt word 

je dik. Je wordt dus niet dik doordat je altijd lekker eet, maar doordat je meer eet dan je 

verbruikt. Daar valt wel wat aan te doen. Je kunt minder eten of je gaat meer aan 

beweging doen. Dat is niet altijd makkelijk, daarom hebben Stichting 

Geefjekindeenvoorsprong en Stichting Los-Latinos Amstericanos i Yo, in 

samenwerking met Stadsdeel Zuidoost, 10 workshops ‘gezonde voeding’ en 10 

workshops ‘bewegen’ gegeven. De workshops werden verzorgd voor ouderen 

kinderen samen, gericht op het gezin.  
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Resultatenrekening 
 

 

Lesmateriaal - hulpmiddelen-methode     

      

Heutink marker    €                        17,81  

de Rolf Groep werkschriften    €                      176,90  

Wibra, schoonmaakartikelen    €                        45,90  

Jumbo vaatdoekjes, afwasmiddel    €                        12,39  

Solow veters    €                          1,25  

Tom BV tasjes    €                        20,95  

Praxis zaden en planten    €                        23,44  

Plantage Overtoom Boekhandel  boeken    €                        45,90  

Lidl groentezaden    €                        30,47  

Big Bazar bordjes, zakjes    €                        10,88  

Welkoop Moestuin folie    €                        11,49  

Welkoop pootaardappel    €                          7,40  

Gamma tuinplanken    €                        14,36  

Praxis Meststoffen    €                        27,23  

Kruidvat pleisters, toiletpapier    €                          6,97  

Ranzijn groenteplantjes, kinderhandschoen    €                        31,91  

Praxis centimeter, gereedschap    €                        25,46  

Het Oosten bamboe stokken    €                        14,31  

Ranzijn Tuinaarde    €                        10,00  

Het Oosten bemeste tuinaarde    €                          5,00  

Het Oosten mest    €                          4,98  

Het Oosten labels    €                        14,31  

Heutink werkschriften    €                        92,39  

Noordhoff Uitgeverij    €                        39,95  

Action mappen, stoepkrijt    €                        21,45  

Praxis splitbamboe    €                          7,16  

Ranzijn aardbei plantjes, gripp ball spel      €                        41,24  

Tablet ( Ik speel & ik leer )    €                      166,99  

Plantage Overtoom Boekhandel  boeken    €                        45,90  

Lidl groentezaden    €                        30,47  

Action mappen, stoepkrijt    €                          8,34  

Daily Style Bijlmer borden, bekers    €                        11,74  

Wibra, schoonmaakartikelen    €                          6,25  

Praxis splitbamboe    €                        23,44  

Action mappen, stoepkrijt    €                        21,45  

Praxis     €                          7,16  

Ranzijn aardbei plantjes, gripp ball spel      €                        12,54  

Ranzijn aardbei plantjes, gripp ball spel      €                          5,00  
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Tuincentrum    €                        19,95  

Action mappen, stoepkrijt    €                        12,90  

Trekpleister drinken    €                        13,21  

Trekpleister drinken    €                          6,27  

Tom  BV tasjes    €                        20,95  

Heutink werkschriften    €                        92,39  

Big Bazar bordjes, zakjes    €                        10,88  

Vinkeveen tuin planten    €                        25,80  

Lees material    €                        17,18  

Action papier    €                        14,65  

Ikea    €                          5,16  

      

Team     

Team Uitje Patricks Catering    €                      150,00  

Vergaderuitje vrijwilligers    €                      130,00  

Koffie / Thee vrijwilligers    €                          6,00  

Koffie / Thee vrijwilligers    €                          3,25  

Koffie / Thee vrijwilligers    €                          9,00  

Koffie / Thee vrijwilligers    €                          1,50  

Koffie / Thee vrijwilligers    €                          4,25  

     

Subtotaal team     

      

Zaalhuur     

PBAZO 2018 / 2019    €                   1.773,00  

     €                   1.073,00  

     €                   1.108,12  

PBAZO 2019       

      

      

      

Vrijwilligersvergoeding / Inhuur docent     

Bijles Taal Rekenen     

Creatief met Taal     

Theaterdans     

Taalclub     

Ik speel & ik leer     

Extra vrijwilliger    €                        80,00  

Extra vrijwilliger    €                        50,00  

Extra vrijwilliger    €                      120,20  

Extra vrijwilliger    €                        40,00  

Extra vrijwilliger    €                        20,00  

Workshop Zuurgoed    €                        50,00  
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Telefoonkosten, administratie,print     

Kantoorartikelen taal     

123 Inkt    €                        20,70  

123 Inkt    €                        20,70  

123 Inkt    €                        47,45  

Telefoon kaart feb.    €                        10,00  

Telefoon kaart mrt    €                        10,00  

Printkosten     €                      100,00  

Strato 22-3-2019   18,00 € 

Strato    18,00 € 

Strato    18,00 € 

Strato    18,00 € 

Creaim Eherkenning 10-7-2019   70,79 € 

Zakelijk betalingsverkeer ING 23 jan   34,50 € 

Zakelijk betalingsverkeer ING  april   34,91 € 

Zakelijk betalingsverkeer ING  juli   35,95 € 

Zakelijk betalingsverkeer ING  okt.   35,95 € 

123 website 23 jan.2019   35,95 € 

123 website  april   40,95 € 

123 website juli.   40,95 € 

123 website oktober   40,95 € 

Kamer van Koophandel   7,50 € 

Subtotaal telefoonkosten, administratie,print     

      

Drinken en eten            

A.H. Brood, drinken    €                          8,60  

Trekpleister drinken    €                        28,80  

Deen drinken, snacks    €                          8,19  

A.H jam, siroop, pindakaas    €                        16,83  

A.H puntjes    €                          4,12  

Daily Style Bijlmer borden, bekers    €                        11,74  

Action chocolade reepjes, plakstiften    €                          8,34  

A.H Brood, fruit    €                          8,15  

A.H Brood, fruit    €                          8,23  

A.H Brood, fruit    €                          7,61  

A.H Brood, fruit    €                          6,77  

Deen drinken, snacks    €                        28,80  

Trekpleister drinken    €                          8,60  

A.H Brood, fruit    €                          9,65  

A.H Brood, fruit    €                          8,19  

A.H Brood, fruit    €                          6,00  

AH     €                          4,18  
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Jumbo vaatdoekjes, afwasmiddel    €                        12,39  

Solow veters    €                          1,25  

Lidl groentezaden    €                          7,88  

A.H Brood, fruit    €                          4,12  

A.H Brood, fruit    €                          7,49  

A.H Brood, fruit    €                          8,15  

A.H Brood, fruit    €                          8,23  

A.H Brood, fruit    €                          8,29  

A.H Brood, fruit    €                          8,29  

A.H Brood, fruit    €                          6,77  

A.H Brood, fruit    €                          4,18  

A.H Brood, fruit    €                          5,95  

Kruidvat     €                          6,27  

Buurthuis Anansi    €                          5,25  

AH   Brood, fruit    €                        13,80  

Jumbo     €                          2,58  

AH  Brood, fruit    €                          5,36  

Buurthuis Anansi    €                          5,50  

Kaaperdreef    €                        12,96  

Anansi    €                          5,75  

AH  Brood, fruit    €                          3,68  

AH  Brood, fruit    €                        10,20  

      

      

Boerderij Meerzicht Pannenkoeken huis    €                      356,30  

Vrijwilligers    €                      300,00  

Strand Zandvoort vervoer, versnapering, drinken    €                      200,00  

Vrijwilligers    €                      300,00  

      

Eind afsluiting 2019     

Schoonmaaldoekjes    €                          3,48  

Drinken en zoutjes    €                        46,55  

Lunch en salade    €                      200,00  

     

      

Totale uitgaven    €              14.750,03  

 

 

Dekking (Totale uitgaven: €  14.750)  

 
Bijdrage Oranjefonds  €                   6.750,00  

Bijdrage Bewoners subsidie   €                   5.000,00  

Bijdrage Fonds voor Zuidoost / Prins Bernard Fonds  €                   3.000,00  
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Balans 
 

   

 BALANS PER 31 DECEMBER  

 

       

   

          2019 

 

2020  

 

       ACTIVA 

      

       VASTE ACTIVA 

     

       

       Inventaris 

  

 -    

   

   

 -    

   

   

 -    

 

 -  

 

    

 -    

 

 -  

VLOTTENDE ACTIVA 

     

       Te vorderen BTW 

 

_  

   Waarborgsom huur 

 

 -    

   Kas 

  

PM 

 

PM 

 Bank 

  

3716 

 

2377  

 

  

 -    

 

 -  

 

    

3716 

 

2377 

       Totaal  

   

3716                       2377  

       PASSIVA 

      

       KAPITAAL 

  

 3716  

 

 2377  

       KORTLOPENDE SCHULDEN 

    Afrondingverschillen 

 

 -    

   Huurschuld 

 

 -    

 

 -  

 

    

 -  

 

 -  

       

       Totaal  

   

3716 

 

2377  
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Toelichting op cijfers  
 

 

De stichting had aan het einde van 2019 een positief resultaat, wat met name kwam 

door de subsidie, donaties en eigen bijdrage deelnemers. Bovendien wist de stichting 

ook de kosten beperkt te houden door actieve vrijwilligers te werven. 

  

Namens het bestuur, 

 

C. C. Blom, Voorzitter 

M. Diallo, Penningmeester 

D. Jansen, secretaris  

 

 


