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Voorwoord
We leven midden in een klimaatcrisis. Nu is het moment om
lastige keuzes te maken om een beter en klimaatneutraal
2050 te verwezenlijken. Een goed georganiseerde inspraak
van jongeren op het klimaatbeleid is dus belangrijker dan
ooit. De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van jongeren in Nederland en versterkt deze richting de politiek,
het bedrijfsleven en de maatschappij. Om dit als organisatie
op een continue en effectieve wijze te kunnen doen is een
gezonde financiële huishouding van essentieel belang. Dit
jaar zijn grote stappen gezet in de professionaliteit van de
fondsenwerving, van de activiteiten en van de boekhouding
van de organisatie. Hoewel er nog veel werk te verzetten is,
hopen we dat we dit jaar een zinvolle en blijvende bijdrage hebben kunnen leveren aan de impact van jongeren in
Nederland.
Was getekend,
Bestuur ‘19/’20
Annelou, Aniek, Emma, Eva, Joris, Laura, Sara, Werner
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1. Samenvatting
Algemeen
Op financieel vlak was afgelopen jaar de
doelstelling om de stichting een gezonde en stabiele financiële fundering
te geven, door te zetten. Op die manier
moest worden verzekerd dat de beschikbare middelen meegroeien met de groei
en ambities.
Financiële structuur
Met het positieve resultaat is de continuïteitsreserve aangevuld. Daarnaast
zijn er twee bestemmingsreserves toegevoegd voor in totaal €28.274,56. Met
deze bestemmingsreserves gaan wij
in komend boekjaar bijbehorende projecten financieren. Het bedrag is hoog,
omdat afgelopen jaar veel voorbereidingen zijn getroffen voor projecten die
grotendeels plaatsvinden en/of doorlopen in het komende boekjaar. Daarnaast
heeft door het coronavirus een aantal
activiteiten in aangepaste vorm plaatsgevonden.

Inkomsten
De totale inkomsten bedroegen dit jaar
€64.113. Voor een specificering: zie de
financiële bijlage. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Dit komt mede
door het grootse We Are Tomorrow
klimaatfestival dat vorig jaar is gerealiseerd, met grote bijdragen van EZK en
ASN Foundation. Dit jaar lag de focus
meer op het uitbreiden van het aantal
jaarlijks terugkerende en/of doorlopende projecten, en het genereren van
zoveel mogelijk structurele inkomsten
hiervoor. Afgelopen jaar zijn veel nieuwe relaties met fondsen gelegd met als
resultaat vele toekenningen voor zowel
de scholentour als het jongerenpanel,
twee nieuwe projecten van de organisatie. Dankzij Stichting Sanegeest werd dit
jaar opnieuw de vrijwilligersvergoeding
van het bestuur zeker gesteld.

Uitgaven
De vaste kosten waren flink lager dan
vorig boekjaar, ondanks de groei in het
aantal activiteiten en vrijwilligers. Redenen voor deze daling zijn gaten in de
kantoorbezetting, aanzienlijk minder
reiskosten door vrijwilligers en meer
kosteloze sociale activiteiten voor vrijwilligers. Dit alles als duidelijk effect
van het coronavirus. Desondanks hebben
we nog veel activiteiten vol enthousiasme en ambitie online kunnen realiseren,
zoals de Klimaatdialoog en de aftrap
van de scholentour langs MBO- en
HBO-scholen.
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2. Algemeen
Verslaggevende entiteit
Stichting Jonge Klimaatbeweging gevestigd aan Oudegracht 60 te Utrecht,
is een stichting en is ingeschreven in
het handelsregister onder nummer
67178995.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel klimaatverandering terug te dringen, om het
welzijn van mens en natuur te beschermen voor nu en de toekomst en zorg te
dragen - voor een samenleving waarbij
klimaatrechtvaardigheid, toekomstbestendigheid, empathie en participatie
van jongerenorganisaties - centrale uitgangspunten zijn.
Beleid
De stichting tracht haar doel onder meer
te bereiken door een bijdrage te leveren aan een wereld waarin belangen
van jongerenorganisaties en de aarde
worden meegenomen in het vormen
van de toekomst; te faciliteren dat jongerenorganisaties tot een gezamenlijke
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positie op het gebied van duurzaamheid
komen; en jongerenorganisaties in staat
stellen beter contact te onderhouden
met beleidsmakers, een en ander in de
ruimste zin van het woord.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op
het boekjaar 2019-2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 oktober 2020.
Begroting
Bij de resultatenrekening in deze jaarrekening is de herziene begroting 20192020 opgenomen, zoals deze door de
Raad van Toezicht op 11 juni 2020 is
goedgekeurd.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun
werkzaamheden een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van €82,50 en zij
hebben recht op vergoeding van de
kosten die gemaakt worden door het
uitoefenen van bestuurswerkzaamheden.

3. Balans per 31 oktober 2020
Balans Activa (Debet)
Rekening

01-11-18

01-11-19

01-11-20

Immateriële vaste activa

€ 0,00

€ 12.410,65

€ 6.231,65

Debiteuren

€ 500,00

€ 7.000,00

€ 10.014,75

Borgstellingen

€ 1.647,11

€ 1.647,11

€ 30,00

Overlopende Activa

€ 1.098,07

€0,00

€ 0,00

Bankrekening (Triodos Zakelijk)

€ 3.648,09

€ 22.532,95

€ 31.862,55

Creditcard (ASN Zakelijk)

€ 0,00

€ -402,82

€ 0,00

Totalen

€ 6.893,27

€ 43.187,89

€ 48.138,95

01-11-18

01-11-19

01-11-20

Continuïteitsreserve

€ 5.439,72

€ 8.443,96

€ 9.016,49

Bestemmingsreserve: JKA Traject 3

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 0,00

Bestemmingsreserve: Bestuursvacatie

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 7.920,00

Bestemmingsreserve : Overkoepelende JKB on Tour

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.869,56

Bestemmingsreserve : Global Partnership

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.405,00

Crediteuren

€ 1.453,55

€ 22.743,93

€ 596,65

Overlopende passiva

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.331,25

Totalen

€ 6.893,27

€ 43.187,89

€ 48.138,95

Balans Passiva (Credit)
Rekening
Eigen vermogen
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2. Toelichting op de Balansrekening
Immateriële activa
De immateriële vaste activa bestaan uit :
(1) Het produceren van animaties van de
JKA 2.0, totale waarde €6.050,- met een
afschrijftijd van 3 jaar; (2) Het ontwikkelen van de interactieve JKA, totale waarde €2.129,60 met een afschrijftijd van 3
jaar; (3) Het ontwikkelen van de We Are
Tomorrow huisstijl, visuele producten
en website, totale waarde €10.357,60
met een afschrijftijd van 3 jaar. De totale waarde van deze investeringen is
€18.537,20. De tweede 33% is dit boekjaar afgeschreven.
Debiteuren
De post debiteuren per 31-10-2020
bestaat met name uit een bijdrage van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
ad €9.922,50.
Borgstelling
De borg voor het kantoor van vorig jaar
is volledig teruggestort. Op dit moment
is er alleen een kleine borg betaald voor
de sleutel van het nieuwe kantoor.
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Liquide middelen
De bankrekening is op 31 oktober 2020
afgesloten met een totaalsaldo van
€ 31.862,55. Dit was genoeg om de
crediteuren en overlopende passiva
volledig te kunnen voldoen.
Reserves
De continuïteitsreserve is aangevuld tot
€9.016,49. De reserve voor de bestuursvacatie is opnieuw gevuld tot €7.920
(genoeg voor een bestuur van 8 personen voor één jaar).
Daarnaast zijn er twee nieuwe reserves
in het leven geroepen: (1) Een reserve
voor het overkoepelende project JKB on
Tour ad €22.869,56. Dit project loopt tot
en met zomer 2021 en omvat onder andere een klimaatdialoog, de scholentour
en bijbehorende campagnes, en het vergroten en diversifiëren van het jongerenpanel. Een deel van deze kosten zou
oorspronkelijk dit jaar gemaakt worden
maar vanwege de restricties omtrent corona is besloten een aantal activiteiten
te verplaatsen naar het volgende jaar.

(2) Een reserve voor Global Partnership
ad €5.405. Dit zijn reeds bekende kosten
die gaan komen en specifiek voor dit
project ontvangen fondsen.
Crediteuren
De post crediteuren per 31-10-2020
bestaat met name uit openstaande declaraties ten behoeve van reiskosten en
nog enkele andere kleine facturen.
Overlopende passiva
Dit betreffen diverse facturen die met
name betrekking hebben op het Global
Partnership project.

Eenvoudige resultatenrekening
1 november 2019 – 31 oktober 2020
Lasten
Rekening

Begroot

Gerealiseerd

Projectkosten
Fondsenwerving
Organisatiekosten
Afschrijvingen
Onvoorziene kosten

€ 27.286,00
€ 850,00
€ 13.131,00
€ 6.059,89
€ 2.000,00

€ 11.186,51
€ 367,54
€ 9.326,88
€ 6.179,00
€ 0,00

Subtotaal

€ 49.326,89

€ 27.059,93

Inleg Continuïteitsreserve
Inleg Bestemmingsreserve: Global Partnership
Inleg Bestemmingsreserve: Overkoepelende JKB on Tour
Inleg Bestemmingsreserve: Bestuursvacatie

€ 4.000,00
€ 2.328,02
€ 18.000,00
€ 7.920,00

€ 938,83
€ 5.405,00
€ 22.869,56
€ 7.840,00

Subtotaal

€ 32.248,02

€ 37.053,39

Baten
Rekening

Begroot

Gerealiseerd

Inkomsten uit individuele donaties
Inkomsten uit fondsen en subsidies
Inkomsten uit spreken en workshops
Overige inkomsten
Vrijval reservering

€ 500,00
€ 71.000,00
€ 1.500,00
€ 11.500,00
€ 0,00

€ 737,27
€ 50.774,79
€ 1.672,03
€ 6.929,23
€ 4.000,00

Totaal

€ 84.500,00

€ 64.113,32
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Toelichting op de resultatenrekening
(lasten)
Projectkosten
Hieronder vallen alle kosten die zijn
gemaakt ten behoeve van projecten.
Dit betreffen zowel ingeschakelde derden, ICT-kosten als reiskosten gemaakt
door onze vrijwilligers om projecten te
verwezenlijken. In verband met de coronacrisis hebben diverse projecten in
aangepaste vorm plaatsgevonden, zoals
volledig online, wat vaak lagere kosten
teweegbracht dan begroot. Bovendien
zijn afgelopen jaar veel voorbereidingen
getroffen voor projecten die plaatsvinden en/of continueren in het volgende
boekjaar. Om deze reden zijn er reserves
opgenomen voor de nog te maken projectkosten.

Organisatiekosten
Onder de organisatiekosten vallen alle
kosten die betrekking hebben op het
draaiende houden van de organisatie.
Dit betreft zowel de huur van ons pand,
kosten voor werving van vrijwilligers,
reiskosten ten behoeve van bestuurszaken, verzekeringskosten, bankkosten en
ICT-kosten.
Afschrijvingskosten
Onder deze post vallen de afschrijvingskosten van de immateriële vaste activa.

Fondsenwerving
Onder deze post vallen met name de
maandelijkse kosten van een online
tool voor fondsenwerving.
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Toelichting op de resultatenrekening
(baten)

Inkomsten uit individuele donaties
Dit betreft inkomsten uit individuele
donaties die via de website worden gedaan.
Inkomsten uit fondsen en subsidies
Dit boekjaar heeft de stichting 10 bijdragen uit fondsen en subsidies ontvangen.
Een bijdrage van €10.000,- van Innofonds voor het overkoepelende project
JKB on Tour (o.a. scholentour, klimaatdialoog, campagnes, jongerenpanel).
Bijdragen van €4800,- en €2400,- voor
respectievelijk de scholentour en het
jongerenpanel, beiden van European
Solidarity Corps. Tweemaal een bijdrage
van €5.000,- van Stichting Sanegeest
voor de vrijwilligersvergoeding bij de
scholentour. En nog twee bijdragen
voor de scholentour: €5.000 van Triodos
Foundation en €1600 van Milieudefensie. Een bijdrage van €1.500,- voor het
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jongerenpanel. Daarnaast ontving de
stichting een donatie van €5.552,29 van
Charity Pot van Lush.Tot slot een bedrag
van €9.922,50 van het Ministerie van
Buitenlandse zaken als bijdrage voor
een project van het Global Partnership.
Voor komend boekjaar is er al zicht op
bijdragen van: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Haëlla Stichting, Elise Mathilde Fonds, Fonds NME
en nogmaals Stichting Sanegeest.
Inkomsten uit spreken en workshops
Dit boekjaar zijn de inkomsten uit spreken op evenementen, deelname aan panelsessies en het geven van workshops
hoger dan voorgaande jaren. Dit dankzij
duidelijkere interne richtlijnen omtrent
sprekersvergoedingen. Helaas is door
corona een aantal spreekopdrachten
niet doorgegaan.

Overige inkomsten
Dit betreft met name inkomsten uit
samenwerkingsverbanden, zoals een
bijdrage van CIRCL voor de gezamenlijke
podcast en een paar bijdragen van Nationale Jeugdraad voor onze begeleiding
in het SPRINT-traject.
Vrijval reservering
De reservering JKA Traject 3 is vrijgevallen. Deze is verdeeld over de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve
Overkoepelende JKB on Tour, dit laatste
met name vanwege overlap tussen de
projecten.
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