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 De belangrijkste activiteiten in het jaar 2019 waren 
de groepstraining en het geven van individuele 
coaching aan drie jongeren in de leeftijd van 15-22 
jaar die vast lopen op school of op het werk 
vanwege hun gedrag en/of situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promotie: In september 
2019 was het een jaar 
geleden dat Omroep 
Zeeland kwam filmen 
vanwege de lancering 
van ons 
hulpverleningstraject in 
2018.  

Aan het einde van het jaar kwam de vraag of een 
client geïnterviewd mocht worden die het traject 
had doorlopen. Het heeft uiteindelijk een enorme 
boost gegeven voor het traject wat er aan zat te 
komen in voorjaar 2020. Ook zijn er in 2019 
samenwerkingsverbanden ontstaan met andere 
hulpverleningsinstanties om elkaar aan te vullen en 
te versterken in de hulp aan jongeren. 
 
 
 
 
 

 

Om activiteiten aan te kunnen 
bieden voor de welzijnstak is 

het noodzakelijk dat de 
outdoor locatie die we op het 

oog hebben in ons beheer 
komt. Deze locatie zal dan ook 
voor hulpverleningsdoeleinden 

gebruikt gaan worden.  
 

Dit jaar zijn er weer de nodige 
gesprekken geweest met 
Gemeente Veere om het 

huurcontract rond te krijgen. 
De doorbraak lijkt in zicht en 

we hopen het begin 2020 rond 
te hebben. Dan kunnen we de 
locatie gaan ontwikkelen met 

vrijwilligers en cliënten. 

 
Break Adventure heeft in 2019 
geen personeel in dienst, maar 

werkt met zzp’ers die ieder 
met hun eigen expertise een 

bijdrage leveren aan het 
hulpverleningsproces. Zoals 

outdoor instructeur, ervarend 
leren (gezins)coach, 

groepswerker, 
gedragsdeskundige. 

Bestuur: In 2019 heeft er binnen 
het bestuur een reorganisatie 
plaats gevonden. Het 
pioniersbestuur heeft ruimte 
gemaakt voor mensen die de 
visie van Break Adventure 
verder willen uitbouwen: 
Hans de Ridder- Voorzitter 
Jorick Vos- Secretaris 
Abco Boone- Penningmeester 

 

Met een groepje vrijwillige jongerenwerkers hebben 
we ontmoetingen gehad voor het opzetten van 
welzijnswerk vanuit Break Adventure. Een tijd van 

brainstormen en plannen maken.  

Deze jonge vrijwilligers waren ook beschikbaar om 
tijdens en naast het hulpverleningstraject te 

connecten met cliënten. Het is mooi om te zien dat 
ze als identificatiefiguur dienen voor de jongeren en 
er ook vriendschappen ontstaan wat bijdraagt aan 
een gezond vangnet buitenom Break Adventure. 

 

Break Adventure is sinds 2018 lid van CKZ, een 
coöperatie van kleinschalige zorgondernemers in 

Zeeland. Break Adventure is in zomer 2019 als 
bestuurslid werkzaam in het bestuur van deze 

coöperatie. Het is een leerzame functie en geeft 
diepere inkijk in de jeugdhulpverlening. 



2 

1. Jaarrekening 

 

1.1 Inleiding 

Stichting Break Adventure is statutair en feitelijk gevestigd in Oostkapelle en is geregistreerd onder KVK 
nummer 69231176. 

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 
ANBI-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.  

 

1.2 Verslagleggingsperiode 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening hebben betrekking op het boekjaar 2019 hetwelk geëindigd is op 
balansdatum 31 december 2019. 

 

1.3 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. 

 

1.4 Kolommenbalans boekjaar 2019 

Op 31 december 2019 is de nettowinst over het jaar 2019 bijgeschreven op het eigen vermogen van de 
stichting. Het eigen vermogen van de stichting is hierdoor afgenomen van 636,39 euro naar 606,82 euro. 

 

1.5 Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd. 

Datum: 25-8-2020 

Ivm ziekte voorlopig plaatsvervangend bestuursvoorzitter, J. Vos 
25-8-2020
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Signed by: 6c948ca8-32a1-4148-9007-10ad40cd7618  
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