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De belangrijkste activiteiten in het jaar 2020 waren 
de groepstraining en het geven van individuele 
coaching aan dertien jongeren in de leeftijd van 
15-22 jaar die vast lopen op school of op het werk 
vanwege hun gedrag en/of situaties. 

Daarnaast zijn er al de nodige vrijwillige uren 
gestoken in de ontwikkeling van het outdoor 
terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar 2020 is Break Adventure gestart met 
het indienen van een aanvragen voor het sluiten 
van een raamovereenkomst met UWV om een 
opdrachtnemer van het werk fit traject te worden. 
Via deze weg hoopt Break Adventure in contact 
met jongeren te komen die een steun in de rug 
nodig hebben om weer aan het werk te kunnen. 

 

 

 

 

In februari 2020 heeft Break 
Adventure het contract van de 
outdoor locatie ondertekend bij 

de gemeente Veere. De stichting 
heeft nu 2,5 hectare grond met 

bos en grasvelden in beheer. 
Voor Break Adventure is dit de 
ideale plek om activiteiten te 

ontwikkelen voor de 
hulpverleningstrajecten en het 

welzijnswerk.  

 
Met vrijwilligers, die hart hebben voor 

de survivalsport, zijn tekeningen en 
plannen gemaakt om een 
survivalbaan te bouwen.  

Zo hebben een aantal vrijwilligers 
geholpen met praktische 

werkzaamheden op het terrein maar 
hebben ook een paar cliënten  

succeservaringen opgedaan tijdens 
werkprojecten op het terrein. 

 

Break Adventure heeft in 2020 
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 2020 hebben er binnen 
het bestuur geen veranderingen 
plaats gevonden. De focus lag 
op versterken wat er is en de 
ontwikkelingen rond welzijnswerk 
en UWV. 

 

In maart 2020 kregen we ook in Nederland te maken 
met maatregelen tegen het Covid-19 virus. De 

gevolgen binnen Break Adventure waren dat het 
groepstraject vroegtijdig stopgezet moest worden en 

de hulpverlening op individuele basis verder ging. 
Aangezien de meeste activiteiten buiten plaats 
vinden, zijn we nooit genoodzaakt geweest om 

online hulp te bieden. 

De outdoor locatie biedt uitkomst! Er hebben al heel 
wat activiteiten en diepgaande gesprekken 

plaatsgevonden. 
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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 2020 hetwelk geëindigd is op 
balansdatum 31 december 2020. 

 

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 Boekjaar 2020 

Op 31 december 2020 is de nettowinst over het jaar 2020, te weten 396,15 euro, bijgeschreven op het 
eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting is hierdoor toegenomen van 
606,82 euro naar 1002,97 euro. 

Kortlopende schuld op de balans van 3.086,58 euro is een reservering voor een factuur van Emma 
Jongeren Coaching betrekking hebbend op 2020, die op 18 januari 2021 is voldaan. 
 

1.5 Vaststelling en goedkeuring 

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

Datum   05-06-2021 

Bestuursvoorzitter J.C. Wolthers 

 


