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1. Inleiding 

Stichting Break Adventure is statutair gevestigd te Vlissingen en feitelijk in Oostkapelle aan 
de Dorpstraat 25b en is geregistreerd onder KVK nummer 69231176. 

De belangrijkste activiteiten in het jaar 2018 zijn groepstrainingen en geven van individuele 
coaching aan jongeren die vast (dreigen te) lopen op school of op het werk vanwege hun 
gedrag en/of situaties. Daarnaast worden er ook activiteiten aangeboden voor jongeren die 
niet met reguliere hulpverlening te maken hebben. Deze worden aangeboden vanuit 
welzijnsoogpunt en dit heeft een preventieve, maar ook een recreatieve functie om zo voor 
jongeren een vangnet te creëren. 

1.1 Verslagleggingsperiode 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening hebben betrekking op het boekjaar 2018 hetwelk 
geëindigd is op balansdatum 31 december 2018. 

1.2 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de uitspraken van de belastingdienst 
rondom vereenvoudigd verantwoorden voor kleine jeugdhulpaanbieders zoals stichting 
Break Adventure. 
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2. Jaarverslag 

2.1 Openingsfeest Break Adventure 

Stichting Break Adventure is sinds juni 2017 een feitl Op een bijzondere manier heeft de 
stichting begin 2018 neer kunnen strijken op een mooie locatie aan de Dorpstraat 25b in 
Oostkapelle. Na tweeënhalve maand verbouwen werd de locatie, de visie en de geboorte 
van Break Adventure in februari 2018 gevierd I Het was een moment van visie delen met 
familie, vrienden, bekenden, welzijnsorganisaties, gemeenten en jeugdhulporganisaties. Het 
startschot om de visie stap voor stap uit te gaan werken, is gelost! 

2.2 Toetreding als aspirant lid van CKZ 

Om jongeren te kunnen begeleiden en de hulp te bieden conform de eisen van de jeugdwet 
was het voor Break Adventure goed om aan te sluiten bij een coöperatie van kleinschalige 
zorgondernemers in Zeeland (CKZ). Binnen de coöperatie zit veel kennis, ervaring en een 
groot netwerk wat belangrijk is om de activiteiten van Break Adventure op de kaart te 
krijgen. Mei 2018 werd dit een feit en een maand later werd ons hulpverleningstraject de 
Break Through officieel door lnkoopjeugdhulp Zeeland geaccepteerd en hebben we een 
eigen declaratiecode gekregen. Zorgverwijzers kunnen vanaf die tijd jongeren door sturen 
voor het Break Through traject. 

2.3 Activiteiten 

Aan het begin van de zomer heeft Break Adventure een programma aangeboden voor 
jongeren tussen de 15 en 19 jaar rondom thema's die grote impact kunnen hebben op het 
leven en die een hindernis kunnen zijn om tot bloei te komen. Thema's als invloed van 
denken en gevoelens op je handelen, identiteit, kracht van woorden, pesten, hoe omgaan 
met zelfveroordeling/schaamte etc. kwamen naar voren, dit in combinatie met sport en spel. 
Negen jongeren besloten zich op te geven voor het vierdaagse programma, met als afsluiter 
een weekend weg naar de Ardennen. Het was een mooie intensieve tijd waarin veel gebeurd 
is en wat veel los gemaakt heeft bij jongeren. Het is mooi om te zien dat jongeren negatieve 
patronen weten te doorbreken I 

2.4 Promotie 

Break Adventure heeft veel geïnvesteerd om als Stichting op de kaart te komen, maar ook 
het traject de Break Through te lanceren. Te denken valt aan website bouwen, folders 
drukken, veel gesprekken voeren met instanties, nieuwsbrieven en informatie versturen. 
Ook hebben we gebruik gemaakt van de lokale kranten en regionale radio en tv om zo 
jongeren te bereiken die het traject de Break Through goed kunnen gebruiken. We hebben 
daarbij ook hulp gehad van mensen die hun financiën, expertise en tijd beschikbaar wilden 
stellen I 
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2.5 Deelnemers 

ln het najaar hebben 4 jongeren deelgenomen aan het Break Through traject, waarvan één 
van de deelnemers op kosten van Break Adventure heeft deelgenomen. Het was een 
intensief traject, wat niet iedereen heeft vol kunnen houden en daardoor eerder zijn 
afgehaakt. De jongeren die het gehele traject hebben doorlopen, hebben het tot een goed 
einde gebracht en meer zicht gekregen in hun situatie/gedrag en hierdoor kunnen 
doorstromen naar school I 

2.6 Personeel 

Break Adventure heeft geen personeel in dienst, maar werkt met zzp'ers die ieder met hun 
eigen expertise een bijdrage leveren aan het hulpverleningsproces. 

2. 7 Stichtingsbestuur 

Het bestuur van de Stichting Break Adventure bestond in 2018 uit: 

Salomon Laurens Pieter Janse - Voorzitter 

Gerardus Jan Constantijn de Rijke - Secretaris/penningmeester 

Arie Adriaan Jan Schot 

Per 1 januari 2019 is Johannes Pieter de Ridder toegetreden tot het bestuur in de functie van 
voorzitter. 
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3. Jaarrekening 

3.1 Inleiding 

Break Adventure is een kleine stichting die visie en potentie heeft om door te groeien. De 
stichting ontvangt giften die voor de gevers fiscaal aftrekbaar zijn omdat de stichting valt 
onder de zogenaamde ANBl-regeling. Met deze giften kunnen we onvoorziene kosten 
dekken, maar ook hulp bieden aan jongeren waarvoor de hulp niet gesubsidieerd wordt 
vanuit de WMO, verzekering of jeugdhulp. Ook kunnen we door middel van giften de 
activiteiten voor een lagere prijs aanbieden waardoor de deelnamedrempel verlaagd wordt. 
ln 2018 is dit niet helemaal goed uitgepakt en hebben we financieel niet gezond gedraaid. 

Om deze hulp in 2019 te kunnen blijven bieden zal er: 

• een toename in giften moeten komen 
• onderhandeld moeten worden over de trajectprijs 
• een minimum aantal betaalde deelnemers zijn bij start 
• meer gebruik gemaakt moeten worden van vrijwilligers. 
• Daarnaast hopen we welzijnsactiviteiten in 2019 gesubsidieerd te krijgen vanuit de 

lokale gemeenten/afdeling sociaal domein/welzijnswerk. 

De stichting heeft geen gebouwen in zijn bezit, maar kan gratis gebruik maken van de locatie 
en daarnaast worden voor bepaalde activiteiten locaties gehuurd. 
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3.2 Kolommenbalans boekjaar 2018 

Grootboek- 
Omschrijving Debet(W&V) Credit {W&V) Debet {Balans) Credit {Balans) rekening 

0100 Eigen vermogen 636,39 
1200 Postbank 15.290,95 
2120 Reserveringen 14.654,56 
0260 Aanschaf inventaris 114,95 
0620 Ontvangen giften 6.325,00 
0630 Ontvangen sponsoring 500,00 
4051 Aanschaf kleding 1.134,98 
4055 Reis- en verblijfkosten 394,78 
4061 Opleidingskosten 862,64 
4065 Externe Trainers/opleiders 1.452,85 
4091 Kosten eten/drinken 622,37 
4202 Huur externe ruimtes 560,13 
4216 Aanschaf materialen 55,50 
4225 Verzekeringen 33,40 
4300 Lidmaatschappen/contributies 1.032,30 
4305 Kantoorbenodigdheden/drukwerk 64,22 
4500 Algemene kosten 247,26 
4525 Representatiekosten 99,30 
4992 Website kosten 126,74 
7005 Uitgaven cliëntbegeleiding 300,95 
7006 Uitgaven cliëntbegeleiding - Reservering 14.654,56 
8005 Inkomsten deelnemers trainingen 1.525,00 
8006 Inkomsten cliëntbegeleiding 14.043,32 
9990 Memoriaal 636,39 

Totaal 22.393,32 22.393,32 15.290,95 15.290,95 
Resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal generaal 22.393,32 22.393,32 15.290,95 15.290,95 

Op 31 december 2018 is de nettowinst over het jaar 2018 bijgeschreven op het eigen 
vermogen van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting is hierdoor toegenomen van 
0,00 euro naar 636,39 euro. 

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum 

ln de boekhouding van 2018 is onder grootboekrekening 7006 een reservering opgenomen 
van 14.654,56 euro voor betalingen in januari 2019 van uitgaven voor cliëntbegeleiding in 
het jaar 2018. 

oedkeuring 

· door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd. 

Datum 

Bestu 


