FACTSHEET 2021
Ook in 2021 zijn we weer in contact gekomen met
jongeren die hulp en ondersteuning nodig hadden!
Dit jaar waren er in het voor en najaar geen
groepstrainingstrajecten opgestart. De gegeven
hulpverlening bleef op individuele basis. Twaalf
jongeren in de leeftijd van 15-22 jaar zijn via de
WMO/jeugdhulpverlening binnengekomen.
Daarnaast zijn er ook nog
maatwerkovereenkomsten geweest voor cliënten
uit andere hulpverleningsorganisaties die met Break
Adventure wilden samenwerken. Ook vanuit de
Raad voor de Kinderbescherming krijgen we
regelmatig jongeren die zich praktisch inzetten
voor de stichting.
In 2021 hebben we een
raamovereenkomst met UWV
als aannemer, voor het
aanbieden van een werk fit
traject voor jonge mensen die
begeleiding nodig hebben
om terug te keren op de
arbeidsmarkt. De eerste client
heeft zijn traject succesvol
afgerond!
Break Adventure is dit jaar ook in meer of mindere
mate betrokkenheid geweest bij welzijnsactiviteiten
die aansluiten bij de visie van Break Adventure.
Zoals weerbaarheidstraining voor (jonge)vrouwen
van Lighthousevrouwen en kampvuuravond/nacht
voor mannen van Proeftijd met als doel om zaken
van het hart aandacht te geven.

In het voorjaar/zomer zijn we
met vrijwilligers en een aantal
jongeren bezig geweest met
het bouwen van obstakels op
het terrein.
Deze obstakels kunnen we
inzetten voor
welzijnsactiviteiten,
hulpverleningsprocessen en in
de toekomst mogelijk de
scholen.

Break Adventure heeft in 2021
geen personeel in dienst, maar
werkt met zzp’ers die ieder met
hun eigen expertise een bijdrage
leveren
aan
het
hulpverleningsproces. Daarnaast
werken we met vrijwilligers om
o.a. het terrein te ontwikkelen.
Bestuur: In 2021 hebben we
helaas afscheid moeten nemen
van onze voorzitter H. de Ridder
die om medische redenen zijn
werk binnen de stichting niet
meer uit kon voeren. J. Wolthers is
de onze nieuwe voorzitter. Hij is
zelf ook een pionier en initiatief
nemer van allerlei projecten waar
we veel van kunnen leren!
De focus lag op versterken wat er
is. Op kwaliteit zijn we goed
gekeurd
tijdens
een
auditcontrole.
We zijn gestart met het uitwerken
van een lange termijnvisie.

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 2021 hetwelk geëindigd is op
balansdatum 31 december 2021.

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 2021
Op 31 december 2021 is de nettowinst over het jaar 2021, te weten 3.174,35 euro, bijgeschreven bij het
eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting is hierdoor toegenomen van
1.002,97 euro naar 4.177,32 euro.
Onderstaande gegevens zijn te vinden op onze website www.breakadventure.nl/anbi/




Balans 2021
Resultatenrekening 2021
Verklaring jaarcijfers door KG Adviseurs

1.5 Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd.
Datum
Bestuursvoorzitter, J. Wolthers
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