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1. Samenvatting

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 zijn er vijf
bestemmingsreserves toegevoegd of
aangevuld voor in totaal €70.591,10,
daarnaast is de continuïteitsreserve
aangevuld. Met de
bestemmingsreserves gaan wij in
komend boekjaar bijbehorende
projecten (Global Partnership,
Overkoepelende JKB on Tour, Jong
RES, GROW, en JKA 3.0) financieren.
Het totaal bedrag aan inleg voor
reserves is zeer ruim. Dit komt door
de grote verscheidenheid aan
projecten en een aantal aanvragen
voor projectfinanciering die op
voorhand meerjarig zijn of
voornamelijk in 2022 ten uitvoer
zullen worden gebracht.

Inkomsten
De totale inkomsten bedroegen dit
jaar €190.401,65. Voor een
specificering: zie de financiële bijlage.
Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan
vorig jaar. Dit komt mede doordat de
JKB penvoerder is van het project
Jong RES. Een opdracht vanuit het NP
RES ondersteunt dit project. Dit jaar
lag de focus op het vinden van
financiering voor nieuwe projecten,

zoals de JKA 3.0 en het project
GROW. Ook groeiden de opbrengsten
uit donaties en diensten aanzienlijk,
mede dankzij de donatiecampagne
met Trees for All. De inkomsten
stegen in de maand december alleen
al €27.000 opgehaald te hebben met
donaties zijn de inkomsten fors
gestegen.

Uitgaven
De totale uitgaven van dit jaar
bedroegen €115.747,31. De vaste
kosten waren dit jaar flink hoger dan
vorig boekjaar, waarin het coronavirus
een duidelijk effect had op de
uitgaven. Zo worden de stijgende
kosten die horen bij twee jaar groei
van de organisatie in één jaar
zichtbaar De projectkosten zijn onder
andere sterk gestegen door de
uitvoering van de opdracht vanuit het
NP RES. Verder valt een groot
gedeelte van de uitgaven toe te
schrijven aan de COP26. Voor
aankomend jaar gaan wij dan ook
zorgen dat we hier eerder een
kostenplaatje voor maken, zodat we
niet voor onverwachte kosten komen
te staan.
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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 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 2020-2021, dat is
geëindigd op balansdatum 31
december 2021. Het boekjaar bevat
ditmaal 14 maanden en zal vanaf
volgend boekjaar gelijklopen met het
kalenderjaar.

Begroting
Bij de resultatenrekening in deze
jaarrekening is de herziene begroting
2020-2021 opgenomen, zoals deze
door de Raad van Toezicht op 19
maart 2021 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.
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3. Balansrekening

Balans Activa (Debet)
Rekening 11/1/2019 11/1/2020 1/1/2022
Immateriële vaste activa € 12.410,65 € 6.231,65 € 0,00
Debiteuren € 7.000,00 € 10.014,75 € 249,30
Borgstellingen € 1.647,11 € 30,00 € 90,00
Overlopende Activa € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bankrekening € 22.532,95 € 31.862,55 € 131.727,43
Kruisposten liquide middelen € -402,82 € 0,00 € 0,00
Totalen € 43.187,89 € 48.138,95 € 132.066,73

Balans Passiva (Credit)
Rekening 11/1/2019 11/1/2020 1/1/2022
Eigen Vermogen
- Continuïteitsreserve € 8.443,96 € 9.016,49 € 11.463,58
- Bestemmingsreserve: JKA Traject 3 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00
- Bestemmingsreserve: Bestuursvacatie € 8.000,00 € 7.920,00 € 7.920,00
- Bestemmingsreserve: Overkoepelende JKB
on Tour € 0,00 € 22.869,56 € 35.207,80
- Bestemmingsreserve: Global Partnership € 0,00 € 5.405,00 € 5.405,00
- Bestemmingsreserve: JongRES € 0,00 € 0,00 € 27.908,25
- Bestemmingsreserve: GROW € 0,00 € 0,00 € 9.770,61
- Bestemmingsreserve: JKA 3.0 € 0,00 € 0,00 € 20.574,00
Crediteuren € 22.743,93 € 596,65 € 360,54
Overlopende passiva € 0,00 € 2.331,25 € 13.456,95
Totalen € 43.187,89 € 48.138,95 € 132.066,73
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3.1  Toelichting op 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 laatste 33% is dit
boekjaar afgeschreven.

Debiteuren
De post debiteuren per 31-12-2021
bestaat uit een enkele factuur in
relatie tot COP26.

Borgstelling
Op dit moment is er alleen een kleine
borg betaald voor de sleutels van het
kantoor.

Liquide middelen
De bankrekening is op 31 december
2021 afgesloten met een totaalsaldo
van € 131.727,43. Dit was genoeg om
de crediteuren en overlopende
passiva volledig te kunnen voldoen.

Reserves
De continuïteitsreserve is aangevuld
tot €11.463,58. De reserve voor de
bestuursvacatie is opnieuw gevuld tot
€7.920 (genoeg voor een bestuur van
8 personen voor één jaar). Daarnaast
is er één bestaande reserves
aangevuld en is er één gehandhaafd:
(1) De reserve voor het
overkoepelende project JKB on Tour
is aangevuld tot €35.207,80. Dit
project omvat onder andere een

klimaatdialoog, de scholentour en
bijbehorende campagnes, en het
vergroten en diversifiëren van het
jongerenpanel. Vanwege de
terugkerende restricties omtrent het
coronavirus is besloten de activiteiten
naar het volgende jaar. Daarnaast zijn
meerdere fondsen onderliggend aan
de reserve en zal dit project
doorlopend zijn. (2) De reserve voor
het Global Partnership is
gehandhaafd.

Ten slotte zijn er drie nieuwe reserves
in het leven geroepen: (1) De reserve
voor JongRES zijn de overgebleven
middelen uit de eerder genoemde
opdracht en financiering vanuit NP
RES. (2) De reserve voor GROW
betreft een gedeelte van de jaarlijkse
projectfinanciering van €12.500 door
Oxfam Novib. Dit project zal vier jaar
lang uitgevoerd worden, en een
gedeelte van de uitgaven zal vallen in
volgend boekjaar/ volgende
boekjaren. (3) De reserve voor de JKA
3.0 omvat klimaatdialogen, onderzoek
en het lanceringsevenement. De
reserve is gevuld met financiering
vanuit het Erasmus+ programma.

Crediteuren
De post crediteuren per 31-12-2021
bestaat met name uit openstaande
declaraties ten behoeve van
reiskosten en een enkele factuur.

Overlopende passiva
Dit betreft voornamelijk een gedeelte
(€12.500) van een donatie welke pas
in 2022 doorgestort zal worden.
Daarnaast zijn er een aantal
declaraties en een enkele factuur pas
na 2022-01-01 ingediend.
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4. Resultatenrekening
Lasten
Rekening Begroot Gerealiseerd
Organisatiekosten € 25.916,65 € 24.230,41

Projectkosten € 110.560,00 € 72.785,25
Afschrijvingen € 6.231,65 € 6.231,65
Incidentele kosten € - € 12.500,00

Subtotalen € 142.708,30 € 115.747,31
Inleg Continuiteitsreserve € - € 4.063,24
Inleg Bestemmingsreserve: JKA3.0 € - € 20.574,00
Inleg Bestemmingsreserve: JongRES € - € 27.908,25
Inleg Bestemmingsreserve: GROW € - € 9.770,61

Inleg Bestemmingsreserve: Brede Bewustwording € - € 12.338,24

Subtotalen € - € 74.654,34

Baten
Rekening Begroot Gerealiseerd
Inkomsten uit individuele donaties € 3.000,00 € 55.120,77
Inkomsten uit fondsen en subsidies € 89.580,00 € 101.460,70
Inkomsten uit opdrachten € 18.920,00 € 33.620,18
Overige inkomsten € 12.000,00 € 200,00
Onttrekking reserves € 31.977,36 € -

Totalen € 155.477,36 € 190.401,65
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4.1 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.
Wel hebben we weer klimaatdialogen
kunnen organiseren, zijn we naar
COP26 geweest en heeft JongRES
grote stappen gemaakt. Er zijn
afgelopen jaar weer veel
voorbereidingen getroffen voor
projecten die plaatsvinden en/of
continueren in het volgende boekjaar.
Om deze reden zijn er reserves
opgenomen, aangevuld of
gehandhaafd 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.

Incidentele kosten
In het einde van het boekjaar is een
campagne gevoerd samen met onze
partner Trees for All. Hieruit is een
grote donatie van €37.500
voortgekomen, waarvan dit gedeelte,
€12.500 van een donatie welke pas in
2022 doorgestort zal worden.
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4.2 Toelichting op de resultatenrekening
(baten)

Inkomsten uit individuele
donaties
Dit betreft inkomsten uit individuele
donaties die via de website worden
gedaan. Daarnaast zijn hier ook de
inkomsten uit de eerdergenoemde
campagne in opgenomen.

Inkomsten uit fondsen en
subsidies
Dit boekjaar heeft de stichting 8
bijdragen uit fondsen en subsidies
ontvangen.

Een bijdrage van €20.800,- van
Erasmus+ voor de JKA 3.0
ontwikkeling. Een bijdrage van
€12.500,- van Oxfam Novib voor het
gezamenlijke project GROW. Een
bijdrage van €48.456,- vanuit NP RES
voor de opdracht aan JongRES. Een
bijdrage van €12.000,- van het
Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat voor het overkoepelende
project JKB on Tour (o.a. scholentour,
klimaatdialoog, campagnes,
jongerenpanel). En nog vier bijdragen
voor de scholentour: €2.500,- van Van
Dijk Nijkamp Stichting, €2.500 van

Haella Stichting Foundation, €1600
van Milieudefensie en €600,- van
European Solidarity Corps.

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 toenemende
bekendheid van goede reputatie van
de Jonge Klimaatbeweging. Helaas is
door corona een aantal
spreekopdrachten niet doorgegaan.

Overige inkomsten
Dit betreft met name inkomsten uit
samenwerkingsverbanden, zoals een
bijdrage van de gemeente Breda voor
de Klimaattop en een paar bijdragen
van Nationale Jeugdraad voor onze
begeleiding in het SPRINT-traject.

Onttrekking reserves
De begrote onttrekkingen uit de
reserves hebben geen doorgang
gevonden door anders uitvallende
uitgaven en inkomsten.
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van@lFnF

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHAN KELIJ KE ACCOU NTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Jonge Klimaatbeweging

wij hebben het jaarverslag 2021 (financidle bijlage) per 31 december 2021
en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) over de periode 1

november 2020 tot en met 31 december 2o2r van stichting Jonge
Klimaatbeweging te Utrecht beoordeeld,

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen
dat de in dit rapport opgenomen balans en staat van baten en lasten geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van stichting Jonge Klimaatbeweging per 31 december 2021 en van het
resultaat over de periode 1 november 202o tot en met 31 december 2o2r in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving cl, kleine
organ isaties zonder wi nststreven.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 met een
balanstotaal van € 132,066,73 en de staat van baten en lasten over de
periode 1 november 202o tot en met 31 december zo2r, met een totaal aan
baten van € 190.401,65 en een totaal aan lasten van € LL5.747,3r en de
toelichting, met een toelichting,

De Basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard z4oo 'opdrachten tot het
beoordelen van financiEle overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het
verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Jonge Klimaatbeweging zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (vio) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.

VanOoijen

Accountants

Leidsevaart 578

2014 Hf Haarlem

Postbus 538

2003 RM Haarlem

T. 023 - 544 03 83

adviseurs@ooijen.nl

www.ooijen.nl
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van@lpne

Ter vergelijking opgenomen informatie niet beoordeeld

op de jaarrekening voor het jaar gedindigd op 31 oktober 2020 is geen
accountantscontrole toegepast, noch is daarop een beoordelingsopdracht
uitgevoerd. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en
verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, niet gecontroleerd of
beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
C1, kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren
beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

van een
assurance-

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is
aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht
verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse Standaard 24OO.

Onze beoordeling bestond onder andere uit

Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van
toepassing zijnde stelsel inzake financi€le verslaggeving, om gebieden in de
jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's
op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of
fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op
die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

a
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Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van
de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn
voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de
entiteit;
Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen
in de jaarrekening;
Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt
met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financi€le verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte
schattingen redelijk lijken;
Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een
getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Haarlem, 25 januari 2023

a n Accountants N.V.
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1 a Samenvatting

Op Financieel vlak was aFgelopen jaar de doelstetling om de
stichting een gezonde en stabiele Financidle Fundering te
geven, door le zetten. Op die manier moest worden verzekerd
dat de beschikbare middeten meegroeien met de groei en
a m bities.

Financi6le structuur
Mel heL positieve resultaat zijn er vijF
bestemmingsreserves toegevoegd oF
aangevutd voor in totaa[ €70.591,10,
daa rnaasL is de continuTteitsreserve
aangevuld. Met de
bestemmingsreserves gaan wij in
komend boekjaa r bijbehorende
projecten (Ctobat Partnership,
Overkoepelende JKB on Tour, Jong
RES, CROW, en JKA 3.0) financieren.
Het totaal bedrag aan inleg voor
reserves is zeer ruim. Dit komt door
de groLe verscheidenheid aan
projecten en een aantat aanvragen
voor projectFinanciering die op
voorhand meerjarig zijn oF
voornametijk in 2022 ten uitvoer
zulten worden gebracht.

lnkomsten
De Eotate inkomsLen bedroegen dit
jaar €190.401,65. Voor een
speciFicering: zie de financi6te bijtage.
Dit bedrag is aanzientijk hoger dan
vorig jaar. Dit komt mede doordat de
JKB penvoerder is van het project
Jong RES. Een opdracht vanuil het NP
RES ondersleunt dit project. Dit jaar
lag de Focus op het vinden van
Fina nciering voor nieuwe projecten,

zoals de JKA 3.0 en het project
GROW. Ook groeiden de opbrengsten
uit donaties en diensben aanzientijk,
mede dankzij de donatiecampagne
met Trees For Att. De inkomsLen
stegen in de maand december a[[een
at€27.000 opgehaald te hebben met
donaties zijn de inkomsten Fors
gestegen.

Uitgaven
De Eotale uitgaven van dit jaar
bedroegen €115.7 47 ,31. De vaste
kosLen waren dit jaar Flink hoger dan
vorig boekjaar, waarin hel coronavirus
een duidelijk eFFect had op de
uiEgaven. Zo worden de stijgende
kosten die horen bij twee jaar groei
van de organisatie in 66n jaar
zichtbaar De projectkosten z'ljn onder
andere sterk gestegen door de
uitvoering van de opdracht vanuit het
NP RES. Verder valt een grooL
gedeelLe van de uiLgaven toe te
schr'ljven aan de COP26. Voor
aankomend jaar gaan wij dan ook
zorgen dat we hier eerder een
kostenptaatje voor maken, zodat we
niet voor onverwachte kosten komen
te staan.
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2. Algemeen

Versla g gevende entiteit
Stichting Jonge Ktimaatbeweging
gevestigd aan Oudegracht 60 te
Utrecht, is een stichting en is
ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 67178995.

Doelstetling
De stichting heeFt ten doel
klimaatverandering terug te dringen,
om heL welz'rjn van mens en natuur te
beschermen voor nu en de toekomst
en zorg te dragen - voor een
samenleving waarbij
klimaa trechtvaard ig heid,
toekomstbestendig heid, empathie en
participa tie va n jongerenorgan isaties
- centrale uitgangspunten zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doelonder
meer te bereiken door een bijdrage te
leveren aan een weretd waarin
belangen van jongerenorganisaties en
de aarde worden meegenomen in het
vormen van de toekomst; te
Faciliteren da t jongerenorga nisa ties
tot een gezamenlijke positie op het
gebied van duurzaamheid komen;en
jongerenorga nisa ties in staat ste[[en
beter contact te onderhouden meL
beleidsmakers, een en ander in de
ruimste zin van het woord.

Ve rsla g gevi n gspe riode
Deze jaarrekening heeFt betrekking
op het boekjaar 2020-2021, dat is
ge€indigd op balansdatum 31
december 2021. Het boekjaar bevat
ditmaal 14 maanden en zal vanaF
votgend boekjaar getijktopen met het
kalenderjaar.

Beg roting
BU de resultatenrekening in deze
jaarrekening is de herziene begroting
2020-2021 opgenomen, zoa ls deze
door de Raad van Toezicht op 19
maart 2021 is goedgekeurd.

Continuiteit
Deze jaarrekening is opgesteld
uitgaande van de
con tin ulteitsveronderste[[in g.

Beloningsbeleid
De bestuursteden ontvangen voor
hun werkzaamheden een
maa n delij kse vrijwittigersverg oed in g

van €82,50 en zij hebben recht op
vergoeding van de koslen die
gemaakt worden door het uitoefenen
van bestu urswerkzaa mheden.
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3. Balansrekening

Balans Activa (Debet)

lmmateridle vaste activa € 12.410,65 € 6.231, € 0,00

Debiteuren € 7.000,00 € 10.014, €249,30
Borgstelli € 1.647,11 € 30,00 € 90,00

Activa € 0,00 € 00 € 0,00

Bankrekening €22.532,95 € 31.862,55 € 131.727,43

nl ide middelenKru € -402 82 € 0,00 € 00

€ 132.066,73

Balans Passiva

Eigen Vermogen

€ 8.443,96 € 9.016,49
€ 4.000,00 € 0,00

- Bestemmingsreserve: Bestuursvacatie

- Continuiteitsreserve

Traject 3

€ 8.000,00 €7.920,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.869,56

€ 5.405,00

€ 11.463,58

€ 7.920,00

€ 35.207,80
€ 5.405,00

€ 0,00

- Bestemmingsreserve: Overkoepelende JKB
on Tour

- Bestemmingsreserve: Global Partnershi

- Bestemmingsreserve: JongRES

p

€ 0,00 €27.909,25
- Bestemmingsreserve: GROW

€ 0,00

€ 0,00
- Bestemmingsreserve: JKA 3.0 € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 9.770,61

€20.574,00
€22.743,93 € 596,65 € 360,54

Overlopende passiva

Crediteuren

€ 0,00 € 2.331,25 € 13.456,95
Totalsn €,'[3.{87,89 €48.138,00 € {32.066,73

11112022

re@@E
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3.1 Toelichting op balansrekening

lmmateriEte activa
De immateri€le vaste activa bestaan
uiU (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, totate waarde €10.357,60
met een aFschrijFtijd van 3 jaar. De
totale waarde van deze investeringen
is €18.537,20. De taatste 33% is dit
boekjaa r a Fgesch reven.

ktimaatdialoog, de scholentour en
bijbehorende campagnes, en het
vergroten en diversiFidren van het
jongerenpanel. Va nwege de
terug kerende restricties omtrent het
coronavirus is besloten de activiteiten
naar heE volgende jaar. Daarnaast zijn
meerdere Fondsen onderliggend aan
de reserve en zaldit project
doorlopend zijn. (2) De reserve voor
het Globat Partnership is
gehandhaaFd.

Ten stotLe zijn er drie nieuwe reserves
in het leven geroepen: (1)De reserve
voor JongRES zijn de overgebleven
middeten uit de eerder genoemde
opdracht en Financiering vanuit NP
RES. (2) De reserve voor CROW
betreFt een gedeelte van de jaartijkse
projectFina nciering va n €1 2.500 door
OxFam Novib. Dit project zalvier jaar
lang uitgevoerd worden, en een
gedeelte van de uitgaven zatvalten in
votgend boekjaa r/ volg ende
boekjaren. (3) De reserve voor de JKA
3.0 omvat klimaa tdiatogen, onderzoek
en hel [anceringsevenement. De
reserve is gevuld met Financiering
vanuit het Erasmus+ programma.

Crediteuren
De post crediteuren per 31-12-20?.1
bestaat met name uit openstaande
declaraties ten behoeve van
reiskosten en een enkete Factuur.

Overlopende passiva
Dit betreFt voornamelijk een gedeelte
(€12.500) van een donatie wetke pas

De bite u ren
De post debileuren per 31-12-2021
bestaat uit een enkele Factuur in
relatie tot COPZ6.

Borgstetling
Op dit momenE is er alleen een kleine
borg belaald voor de steuLels van het
kantoor.

Liquide middelen
De bankrekening is op 31 december
2021 aFgesloten met een totaatsaldo
van € 131.727,43. Dit was genoeg om
de crediteuren en overtopende
passiva voltedig te kunnen votdoen.

Reserves
De con tin uTteitsreserve is aangevuld
tot €1 1.463,58. De reserve voor de
bestuursvacabie is opnieuw gevutd tot
€7.920 (genoeg voor een besLuur van
8 personen voor 66n jaa0. Daarnaast
is er 66n bestaande reserves
aangevuld en is er 66n gehandhaaFd:
(1) De reserve voor het
overkoepelende project JKB on Tour
is aangevutd tot €35.207,80. Dit
project omvat onder andere een

in 2022 doorgestort zal
Daarnaast z'rjn er een aantal
declaraties en een enkete Fac
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4. Resultatenrekening
iLasten

Organisatiekosten

Projectkosten

;Afsclrijvinsen
,lncidentele kosten

nleg

nleg

nleg

nleg

Continu iteitsreserve
Bestemmingsreserve: J KA3.0

Bestelnmin gsreserve: Jong RES

Bestemmingsreserve: GROW

I n leg Bestemmin gsreserve: Brede Bewustword i n g

Baten

lnkomsten uit individuele donaties
lnkomsten uit fondsen en subsidies
lnkomsten uit opdrachten

inkomsten
Onttrekking reserves

€ 110.560,00

€ 6.231,65
€.72.785,25
€ 6.r31,65

€ 12.500,00

€24.230,41€ 25-:916,65

Subtotalen € 142.7083A € 115.747,31

€
€

€

€ 4 063,24
€20.574,OO

€27.908,25
egnd,at

€ 12.338,24

€-
€-

Subtotalen ,ct- €74.654,U

€ JB e20,00;
€ 12.000,00r

€ 31..g77,3,6'i

€ 101 .460,70

€ 33.620,18
€ 200,00

€-

€ 3.000,00
€ 89.580,00

€ 55.120,77

Totalen € 190.401,65€155.47736,

Begroot Gerealiseerd,
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4.1 Toetichting op de resultatenrekening
([asten)

Projectkosten
Hieronder vallen a[[e kosten die zijn
gemaakt ten behoeve van projecten.
DiE betreFFen zoweI ingescha kelde
derden, ICT-kosten als reiskosEen
gemaakt door onze vrijwitligers om
projecten te verwezentijken. ln
verband met de coronacrisis hebben
diverse projecten in aangepaste vorm
plaatsgevonden, zoa [s voltedig ontine.
We[ hebben we weer ktimaatdialogen
kunnen organiseren, zijn we naar
COP26 geweest en heett JongRES
grote sLappen gemaakE. Er zijn
aFgetopen jaar weer veel
voorbereidingen getroFFen voor
projecten die plaatsvinden en/oF
continueren in het volgende boekjaar.
Om deze reden z'rjn er reserves
opgenomen, aangevuld oF
gehandhaaFd voor de nog te maken
projecEkosten.

Organisatiekosten
Onder de organisatiekosten va[[en
a[[e kosten die betrekking hebben op
het draaiende houden van de
organisatie. DiE betreFL zowetde huur
van ons pand, kosten voor werving
van vrijwilligers, reiskosten ten
behoeve van bestuurszaken,
verzekeringskosLen, bankkosten en
ICT-kosten.

AFsch rijvingskosten
Onder deze post vallen de
afschrijvingskosten va n de
immateridle vaste activa.

lncidentele kosten
ln het einde van heE boekjaar is een
campagne gevoerd samen met onze
partner Trees for At[. Hieruit is een
grote donatie van €37.500
voortgekomen, waa rva n dit gedeelte,
€12.500 van een donatie wetke pas in
2022 doorgestort za t worden.

Va untant* N.V
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4.2 Toelichting op de resultatenrekening
(baten)

lnkomsten uit individuele
donaties
Dit betreFt inkomsten uiE individuele
donaties die via de website worden
gedaan. Daarnaast zijn hier ook de
inkomsten uit de eerdergenoemde
campagne in opgenomen.

lnkomsten uit Fondsen en
subsidies
Dit boekjaar heeFt de sLichting 8
bijdragen uit tondsen en subsidies
ontvangen.

Een b'rjdrage van €20.800,- van
Erasmus+ voor de JKA 3.0
ontwikketing. Een bijdrage van
€12.500,- van OxFam Novib voor het
gezamentijke project CROW. Een
bijdrage van €48.456,- vanuit NP RES
voor de opdrachE aan JongRES. Een
bijdrage van €12.000,- van het
Ministerie van Economische Zaken en
Ktimaat voor het overkoepelende
project JKB on Tour (o.a. scholentour,
ktimaatdia loog, campagnes,
jongerenpanet). En nog vier bijdragen
voor de scholentour: €2.500,- van Van
DUk NUkamp Stichting, €2.500 van

Hae[[a Stichting Foundation, €1 600
van MilieudeFensie en €600,- van
Eu ropea n Sotidarity Corps.

lnkomsten uit spreken en
workshops
Dit boekjaar zijn de inkomsten uit
spreken op evenementen, deetname
aan panelsessies en hel geven van
workshops hoger dan voorgaande
jaren. Dit dankzij toenemende
bekendheid van goede reputatie van
de Jonge Klimaatbeweging. Helaas is
door corona een aantaI
spreekopd rachten niet doorgegaan.

Overige inkomsten
Dit betreFt met name inkomsten uit
samenwerkingsverba nden, zoa [s een
bijdrage van de gemeente Breda voor
de Klimaattop en een paar bijdragen
van Nationale Jeugdraad voor onze
begeleiding in het SPRINT-traject.

Onttrekking reserves
De begrote onttrekkingen uit de
reserves hebben geen doorgang
gevonden door anders uitvallende
uitgaven en inkomsten.
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