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1. Stichting Swazoom

Voorwoord

Swazoom is een betrokken en ontwikkelgerichte organisatie met het hart in Zuidoost. Wij zijn er voor de kinderen, jongeren en 

volwassenen om hun kansen te vergroten. Gelijke kansen voor kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost. Dat is waar 

Swazoom zich voor inzet. Wij kunnen dit goed door onze inzet van het personeel. We zijn daar trots op. We doen dat op onze 

kinderopvang met voorscholen, buitenschoolse opvang en door ons kinder- en jongerenwerk.

Als organisatie zijn we steeds op zoek om het goed en mogelijk nog beter te doen.

Swazoom Welzijn omvat het deel van de organisatie waarin de welzijnsactiviteiten plaatsvinden, zoals sociaal-cultureel werk. 

Daarbij gaat het om jeugd en jongerenactiviteiten zoals extra ondersteuning en zorg, sportfaciliteiten, evenementen en cultuur 

zoals moderne dans voor jongeren.

De kinderopvangorganisatie is het onderdeel van Swazoom dat niet is gesubsidieerd en door middel van marktgerichte en 

commerciële activiteiten omzet genereert. Bij Kinderopvang gaat het om kinderopvangactiviteiten zoals voorschool en BSO, kinder- 

en jeugdwerk nadrukkelijk mét een maatschappelijke functie. Voor verschillende VVE-activiteiten wordt jaarlijks subsidie 

aangevraagd.

Statuaire gegevens

De Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost Op Maat Welzijn

(verder Swazoom)

Harriët Freezerstraat 119 b

1103JP Amsterdam

Stichting Swazoom werd bij notariële akte op 27 april 2004 opgericht en zetelt in de gemeente Amsterdam. De stichting had tot 1 

januari 2018 als doel het verlenen van diensten op het gebied van welzijn en maatschappelijke ontwikkeling in Amsterdam 

Zuidoost. Een organisatie die zich richt op sociaal-cultureel werk voor kinderen, jeugd en jongeren.

Per 1 januari 2018 werd de stichting gesplitst. Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost Op Maat (Swazoom) werd voortgezet onder 

de naam Stichting Swazoom Kinderopvang en Stichting Swazoom Welzijn. Stichting Swazoom Welzijn heeft een ANBI-status.

De doelstellingen, ‘mission statement’, van de twee stichtingen zijn:

• Stichting Swazoom Kinderopvang heeft als doel het verlenen van diensten op het gebied van kinderopvang, in alle passende 

vormen, steeds gericht of mede gericht op het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn van de betrokken kinderen, 

alsmede het ontwikkelen en/of uitvoeren van andere activiteiten, die direct of indirect aan dit doel bijdragen of zouden kunnen 

bijdragen, alles in de ruimste zin van het woord. 

• Stichting Swazoom Welzijn heeft als doel het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, vrije tijd, maatschappelijke 

ontwikkeling, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 
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Aanbod in samenwerking 

Swazoom is een organisatie die continu werkt aan een ambitieus en professioneel aanbod waarbij zij zich de 

achterstandsproblematiek van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost ter harte neemt. De unieke kracht van Swazoom zit in dat zij 

actief is in alle drie de opvoedmilieus van kinderen en jongeren: school, vrije tijd en thuis. Het versterken en integreren van deze 

opvoedmilieus creëert een optimaal dragend pedagogisch klimaat. Dit is een essentiële conditie om kinderen die opgroeien in een 

kwetsbare wijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Juist omdat hier de opvoedmilieus vaker van elkaar verschillen, veelal met 

een dominante straatcultuur.

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie   Samen goed voor elkaar 

Hier staan we voor.

Wat willen we bereiken

Visie   Elk talent toekomstvaardig 

Hier gaan we voor.

Op welke manier willen wij het bereiken

Bij Swazoom draait alles om kinderen en jongeren. Swazoom is dé organisatie in Zuidoost die voor kinderen en jongeren en zo 

mogelijk mét ouders een stimulerende, herkenbare en veilige omgeving creëert, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen 

wij door de inzet van onze preventieve pedagogische expertise.

Rijkdom in verscheidenheid, kracht in eenheid.

Ons uitgangspunt is: 'wij zijn er voor je'. Wij hebben een affectieve relatie met ouders, kinderen en jongeren. Wij zijn betrokken bij de 
bewoners in de wijken. Samen met hen en met onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid, vergroten wij het perspectief op alle
leefgebieden, zodat kinderen, jongeren, ouders en andere bewoners zich thuis, op de (voor)school, in de wijk, vrije tijd en werk
kunnen ontwikkelen, risicogedrag verkleinen en kansen benutten.
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Kernwaarden   De belangrijkste waarden, identiteit van de organisatie.

Wat de organisatie drijft, wat zij doet en waarom.

Bestuur van de stichting en Raad van Toezicht

Stichting Swazoom kent in haar statuten een directeur-bestuurder aan wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen. 

Swazoom heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van 

zaken binnen Swazoom.

De directeur-bestuurder van Swazoom in 2019 was tot 1 september 2019 dhr. H. Sandriman en vanaf die datum dhr. H. Schrijer.

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende leden:

Organogram

Interne organisatiestructuur

Onze houding in het dagelijkse functioneren laten we ons leiden door onze kernwaarden:
• Verbinding en welzijn: werken vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie voor een waardevol leven en 

sterk positieve ontwikkeling voor kinderen en jongeren. Integraliteit als uitgangspunt.

• Professionaliteit: datgene wat we doen goed te doen. We werken vakbekwaam en professioneel, met hoge verwachtingen en 
we nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen. Een cultuur waar bewust gewerkt wordt aan het continueren en 
versterken van de positieve factoren die een rol spelen in het succes en het goede imago van de organisatie.

• Pedagogische grondslag: is erop gericht dat de jongeren steeds zelfstandiger worden en doet een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid. Door duidelijk en open te communiceren wordt het goede ondersteund en kunnen mensen beter 
vormgeven aan hun eigen welzijn en dat van anderen.

• Stimulerende leefomgeving: gunstige omstandigheden vanuit een veilige en ordelijke omgeving. Talentontwikkeling door een 
uitdagend aanbod. Het bijdragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig, positief kritisch en denkend mens. Integriteit: streven 
naar het goede middels betrokkenheid en plezier vanuit eigenheid.

• Innovatie: onderzoekende houding naar nieuwe ontwikkelingen die bijdrage aan duurzame ontwikkelingsverbetering, staan 
open voor de mening en wensen van anderen

• Dhr. drs. Jan Laurier  -  Voorzitter tot 1 december 2019 (aftredend 1-12-19) 

• Dhr. drs. Jerry Straub  -  Lid, Voorzitter vanaf 1 december 2019 

• Dhr. drs. L. Staal  -  Lid 

• Dhr. drs. Jeroen Beker  -  Lid 

• Mw. drs. Wil Willems         -  Lid (aftredend 1-12-19) 

• Dhr. drs. Paul van Oyen    -  Lid (aftredend 26-6-19) 
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Governance

Stichting Swazoom onderschrijft en werkt conform de Code Goed Bestuur. Met deze wet zijn onder meer een aantal 

gedragsregels ingevoerd. Zo moet een Raad van Toezicht zorgen voor scheiding tussen intern toezicht en bestuur. De structuur is 

in december 2019 in grote lijnen vastgesteld. 

De verhoudingen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht, hun taken en hun bevoegdheden zijn deels statutair bepaald en 

deels vastgelegd in de documenten betreffende de Bestuursstructuur. In 2020 zal in de volledige samenstelling de 

Governancecode, de reglementen en profielen worden vastgesteld. Er zal dan gewerkt worden met portefeuilles en profielen. Het 

instellen van commissies (zoals audit/ remuneratie) zal worden uitgevoerd zodra de nieuwe kandidaten RvT benoemd zijn.

We volgen de Governance codes sociaal werk en kinderopvang.

Code Goed Bestuur 

De Raad van Toezicht handelt conform de Code Goed Bestuur. De wet bevat 4 kernonderdelen: 

- Functiescheiding (tussen bestuur en toezicht)

- Horizontaal verantwoording aan interne en externe stakeholders. 

- Er is een planning en control-cyclus en het doen aan risicomanagement. 

- Er is een integriteitbeleid. 

Nevenfuncties Bestuur en RvT

Geen van de leden van het bestuur en leden van de Raad van Toezicht heeft een nevenfunctie, die op enige wijze 

belangenverstrengeling zou kunnen veroorzaken. 

Treasury

We voeren een terughoudend treasurybeleid. Naast de betaalrekeningen maken we momenteel alleen gebruik van 

spaarrekeningen waarvan het tegoed direct opeisbaar is. We zetten geen financiële middelen vast in depots en dergelijke. Ook 

beleggen we niet. In een Treasurystatuut worden over dit onderwerp afspraken gemaakt.

Werkgeverschap

Stichting Swazoom gelooft in goed werkgeverschap. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om onze medewerkers zorgvuldig en 

gelijkwaardig te behandelen. Wij willen verwachtingen waarmaken, zorgen voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, 

beslissingen motiveren en uiteraard de cao uitvoeren en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden.

Wij gaan binnen Swazoom uit van diversiteit en inclusiviteit binnen de personele samenstelling. Naast kwalitatieve uitgangspunten 

en diversiteit in aandachtsgebieden is dit nadrukkelijk ook van toepassing in de bestuurslaag.  Als dienstverlener willen we niet 

alleen het voorbeeld hierin zijn maar diversiteit ook uitdragen vanuit de intrinsieke motivatie. 

Kengetallen Personeel

De norm voor overhead ligt op maximaal 14%

In 2019 telde de stichting gemiddeld  115 personeelsleden voor Kinderopvang en  
33 personeelsleden voor Welzijn exclusief externe inhuur.  

FTE Kinderopvang   70,95 
FTE Welzijn      24,89 
Personele Overhead             18,4% bij start 2020 is dit aangepast naar 14% 

Ons werk is mensenwerk.

De kwaliteit van stichting Swazoom is direct 
afhankelijk van de kennis en kunde van de 
medewerkers. Swazoom stimuleert daarom 
deskundigheidsbevordering. Een goede 
gesprekscyclus is hierbij onontbeerlijk.
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Ziekteverzuim Swazoom Welzijn

Het ziekteverzuim was in 2018 hoog en zat gemiddeld op 8,0%. Het verzuim zit in 2019 rond het landelijk gemiddelde en zit op 

gemiddeld 5,3% over het hele jaar.  Het verzuim was begin 2019 nog hoog maar is sterk dalend door een heldere organisatie, 

ingezet personeelsbeleid en de aanpak door het management. De ambitie is om gemiddeld op maximaal 5% uit te komen in 2020.

Grafiek verzuim Swazoom Welzijn

Grafiek 2018 en 2019

2. Terugblik en ambities

Aan de hand van een aantal thema’s doen we verslag van de stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet en kijken vooruit 

naar wat de komende tijd onze aandacht zal krijgen.

Samenwerking met scholen 

De samenwerking met zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs in Zuidoost is zeer belangrijk voor Swazoom. Dit vanuit 

de visie van de doorgaande ontwikkellijn tussen school en vrije tijd, welzijn, maatschappelijke ontwikkeling. Het ontwikkelen van 

IKC, een visie op de brede-school waarbij onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk geïntegreerd worden aangeboden op scholen, 

is een belangrijke pijler. Zo kan naast regulier onderwijs ook via het kinder- en jongerenwerk worden gewerkt aan 

identiteitsontwikkeling, conflicthantering, omgaan met sociale media en normstelling.

Uitdagingen voor 2019

Het jaar 2018 is met een kleine winst afgesloten. Er is een positief vermogen passend binnen de norm. Het ondersteunende 

bedrijfsbureau heeft veel tijd gekost. Verbetering van de beheersingsmaatregelen was noodzakelijk en is in de loop van 2019 

versterkt doorgezet. Onder andere de bedrijfsvoering, organisatiekosten, het voldoende in control zijn, verheldering in workflow 

verdiende veel aandacht. 

Stichting Swazoom Welzijn is een volledig gesubsidieerde organisatie vanuit de gemeente. In december 2018 lag er het BMC-

rapport van de gemeente. Hierin lag de uitdaging vooral in de zichtbaarheid, de kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording.

Ook de ontvlechting van de middelen tussen de beide afzonderlijke stichtingen is uitgevoerd.

De personele overhead voor beide stichtingen worden verhoudingsgewijs doorbelast na ratio omzet.

Bestaand beleid is dat er geen overuren worden gemaakt bij zowel KO als WZ. In dit beleid vindt geen wijziging plaats. Overuren 

geldt niet, tijd voor tijd.
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Naar stabiliteit in 2019

Door het starten van de maandelijkse rapportages kan er steeds meer proactief gestuurd worden op kosten en inzet. Lange tijd 

was er onduidelijkheid over de hoogte en de toewijzing van de subsidie.  

Er is geïnvesteerd in de relatie met en verantwoording naar de gemeente, in de samenwerking met scholen, in het vergroten van 

het bereik middels zichtbaarheid en social media en met uitbreiding van activiteiten en projecten. Er is ook extra geïnvesteerd in 

de relatie met de gemeente.

Met onze herkenbare pedagogiek en onze kwaliteit bereiken we veel kinderen en jongeren in Zuidoost. Ook voor de toekomst 

zetten wij in op groei binnen hoge kwaliteitsnormen, het verbeteren van de financiële basis en het verder verbeteren van 

processen. 

Binnen Welzijn is er boven de begroting extra personeel ingezet voor een versterkte uitvoer en ook om een kwalitatieve slag te 

realiseren. Deze kosten had tot risico dat bij een ongewijzigde subsidietoekenning teveel kosten zouden ontstaan. Door besluit om 

alleen korttijdelijke benoemingen aan te gaan is dit een beheerst risico geweest. Uitgangspunt is dat de beschikking eerst binnen 

moet zijn voordat er personeel op ingezet wordt en binnen de norm financiële inzet Welzijn (benchmark en normen). Door de 

hogere beschikking voor 2020 kan het verder tot uitvoer worden gebracht. De organisatie maakt gebruik van financiële 

instrumenten zoals Kwartaalrapportages, Maraps en Dashboard als hulpmiddel ter afdekking van financiële risico’s.

Vooruitzichten 2020

Bedrijfsprocessen komen in een kwalitatieve uitvoer. Veel onduidelijkheden in de workflow zijn opgelost waardoor een grote 

efficiëntieslag gehaald wordt. Er kan steeds meer proactief gewerkt worden. De management- en kwartaalrapportages zijn steeds 

meer een geautomatiseerd onderdeel binnen het IT-systeem. De interne beheersing van processen en procedures komen in een 

hoogwaardige uitvoer. 

Ondanks de vergroting van de verhouding in omzet van stichting Welzijn ten opzichte van stichting Kinderopvang is de afdracht 

van de doorbelasting in bedrijfsvoering mede door efficiëntie, automatisering en kostenverlaging verminderd. 

De overhead van stichting Welzijn zal op korte termijn naar 14% worden gebracht.

Er is een flexibele schil van 20%. Benoemingen vallen binnen cao en het vastgesteld functieboek. Er wordt uitgegaan van inzet 

van personeel van tijd voor tijd. De ureninzet van de medewerker en het aanbod zijn meer transparant binnen het systeem van 

RegiPro. Er wordt uitgegaan vanuit vastgesteld beleid en het gelijkheidsprincipe zoals een beoordelingscyclus en geformaliseerde 

(sollicitatie)procedures voor een transparante organisatie zonder willekeur. Er wordt niet uitgegaan van de medewerker in een te 

creëren functie maar vanuit de noodzakelijke functie waar de medewerker passend in is.

De energie ligt in focus op de inhoud en samenwerking zowel binnen de twee aparte stichtingen als met de strategische partners. 

Strategisch beleid en beleidssystemen komen tot uitvoer. Zo zal het Vademecum van afspraken, protocollen, beleid e.d. worden 

opgezet voor een duurzaam, heldere en consistent organisatie. Het verder financieel gezond maken en houden van de organisatie 

is daarbij de uitdaging. 

De ambitie ligt er om, naast het aanbod op de scholen, het aanbod in de wijk in jeugdcentra te kunnen organiseren. Scheiding los 

van de wijkcentra achten wij van belang i.v.m. het centreren van de specifieke doelgroep, herkenbaarheid, verlagen van de 

drempel en voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel i.v.m. de risicovolle ouderen (w.o. daklozen, verslaafden). In de 

Jeugdcentra ontstaat er eigenheid en een ontmoetingsplek specifiek voor onze jongeren in Zuidoost.

De begroting van welzijn kent een totaal van € 2,5 miljoen waarvan € 200.000 nog niet toegezegd is. 

Het bedrag van € 200.000 wat nog niet toegezegd is, heeft betrekking op ZonmW. Op dit moment is er nog geen personeel op 

ingekocht, eerst moet de planning gereed zijn. 

De rest is een beschikking of er is een factuur van.  Qua regulier subsidiebeschikking van ruim €2,1 miljoen regulier is de 

begroting welzijn ten opzichte van vorig jaar sterk gestegen. Dit heeft mede te maken omdat de verdeling binnen gemeente 

Amsterdam bijgesteld is. Zuidoost is de afgelopen jaren achtergesteld. Er is een raadsbesluit geweest die voor de komende jaren 

bepalend is voor alle uitgaven op welzijn en wijk gebonden normen. Alle plannen die nu van het stadscentrum komen, moeten 

ertoe leiden dat Zuidoost langzaam groeit naar meer middelen. Er wordt gewerkt met een nieuwe stadsbrede subsidieregeling 

(GU) en is in deelgebieden opgebouwd. De beschikking van de gemeente is in december 2019 vastgesteld. Vanuit het Afas-

systeem kunnen er rapportages gemaakt worden op die deelgebieden waardoor proactief gestuurd kan worden.
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De begroting voor 2020 is vastgesteld. We gaan uit van voorzichtige aannames om onverwachtse risico’s te verkleinen. Wij zien 

voor de begroting, op het moment van vaststelling, geen grote risico’s. 

In de begroting is rekening gehouden met een cao-verhoging van 3,25% in 2020. Tevens is er rekening gehouden met 5% ziek en 

5% overige personeelskosten. 

De totale doorbelasting van inzet vanuit kinderopvang aan welzijn is € 182.000. De financiën worden gescheiden gehouden. Er 

wordt in principe geen geld geleend van kinderopvang of andersom.

Er is voor 2020 vanuit de gemeente een maandelijks betaalritme van de subsidie toegezegd. Hierdoor zal voorfinanciering niet 

nodig zijn en de liquiditeit stabieler te beheren. 

De kosten zijn in control, er is kostenbewustzijn. 

Corona-pandemie (COVID-19)

In deze tijden van het coronavirus liggen er grote uitdagingen. Naast de inhoudelijke uitdaging van aanbod op afstand kan dit ook 

financiële risico’s geven. Stichting Swazoom Welzijn is volledig gesubsidieerd door gemeente Amsterdam. Toch blijft het moeilijk 

om de gevolgen van de coronavirus in te schatten ondanks de zekerheid van doorbetaling subsidies bij overmacht om voldoende 

diensten te kunnen teveren. Derhalve hebben we drie scenario’s met uitgewerkt inclusief de liquiditeitsposities. In genoemde 

scenario’s  is slechts rekening gehouden met het verlies aan omzet in de verschillende genoemde perioden. Vanwege de 

complexiteit en onduidelijkheid omtrent de periode waarin dit virus blijft en daarmee dus de inschattingen aan de kostenkant, zijn 

deze vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Op het moment dat de totale organisatie van Swazoom financiële problemen krijgt, ligt het probleem vooral bij ondersteunende 

dienstverlening welke wordt doorbelast. Deze ondersteuning zal in een uiterst geval losgekoppeld worden waardoor risico 

beperkter zal zijn. Aangezien de knowhow volledig aanwezig is, kan dit voor dat gedeelte goed doorgezet/ overgezet worden. De 

organisatie zal in zo’n geval m.n. aanloopproblemen hebben in het organiseren daarvan.

Het zijn onzekere tijden en we zitten op dit moment van schrijven midden in de crisis van het coronavirus. Niets is moeilijker om in 

zo’n geval in de nabije toekomst te kijken. Het blijft dus erg lastig. Zoals het nu gaat, mogen we zeer positief zijn over het 

crisismanagement, de genomen stappen, het zo ‘gewoon mogelijk’ doorlopen en uitvoeren van de processen en de geweldige 

inzet van de medewerkers hierin. We doen het voor de kinderen, jongeren en ouders!

Klachtenregeling

Stichting Swazoom handelt bij klachten conform de richtlijnen van de klachtenregeling. Hierbij worden klachten eerst met de 

medewerker besproken en daarna, indien gewenst, met de betreffende manager. Indien de klacht nog niet naar wens is 

afgehandeld wordt ook de directeur-bestuurder betrokken en kan vervolgens de klacht aan de vertrouwenspersoon worden 

voorgelegd. Voor medewerkers is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar om te raadplegen indien gewenst.

Klachtenafhandeling 

In 2019 zijn er geen klachtmeldingen binnen gekomen. 

Amsterdam

30 maart 2020

Directeur-bestuurder

H. Schrijer
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Financieel beleid

Het uitgangspunt is dat de financiële middelen die bestemd zijn voor de doelstellingen optimaal worden ingezet. Vanuit de 

maatschappelijke ambitie is dit voornamelijk voor de kinderen en jongeren. Daar doen we het voor! We houden rekening met het 

feit dat er middelen moeten worden aangehouden voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het kapitaal dat we binnen stichting 

Swazoom willen aanhouden is er om aan die behoeften te voldoen. Ten eerste de behoefte aan investeringen in vaste activa, 

zoals inrichting en computers(financieringsliquiditeit). Ten tweede om te zorgen dat we onze rekeningen vlot kunnen betalen 

(transactieliquiditeit) en tenslotte ter dekking van financiële tegenvallers (bufferliquiditeit).

Stichting Swazoom zal op middellange termijn financieel gezonder moeten worden met voldoende buffers om plotselinge 

tegenvallers op te vangen. Het eigen vermogen van stichting Welzijn past binnen de uitgangspunten van de subsidiegever.

Financiële positie

Uit de ontwikkelingen van de diverse financiële kengetallen valt af te leiden dat zowel de solvabiliteit als de liquiditeit zijn 

toegenomen. De waarden zitten onder de signaleringswaarden die voor de gezonde stichtingen gehanteerd wordt. Solvabiliteit 

44,95%, current ratio 1,82 en het werkkapitaal Is € 397.888.

De huisvestingsratio (huisvestingslasten gedeeld door totale lasten) ligt binnen de normen van de signaleringswaarde van 6,96%. 

Wij huren conform de huurwaarden op de scholen en wijkcentra binnen de non-profit uitgangspunten. 

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen minus materiële vaste activa gedeeld door totale baten) is positief licht toegenomen en 

zit boven de signaleringswaarde.

De rentabiliteit op jaarbasis is toegenomen.

Analyse Resultaat

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een winst van € 2.000,- (afgerond).

Resultaat t.o.v. de begroting

De begroting is vastgelegd. De begroting 2020 is vastgelegd (zie ook het onderdeel Vooruitzichten 2020). Welzijn komt op een 

positief resultaat.

De belangrijkste verschillen t.o.v. het jaar ervoor zijn:

•	Hogere inkomsten subsidie vanuit de gemeente 

•	Minder kosten doorbelasting overhead en door kostenbewustzijn

•	Voldoende reserveringen voor risico.

•	Cao-aanpassingen zijn meegenomen.

•	Noodzakelijke aanpassing overhead naar de norm nog nodig

De organisatie streeft in beginsel naar een sluitende begroting. Het vermogen van stichting Swazoom Welzijn is afdoende om 

eventuele risico’s op te vangen. Het uitgangspunt is om het eigen vermogen binnen de normen iets te laten groeien (anders dan 

correctie voor inflatie), om toekomstige tegenvallers duurzaam te kunnen opvangen en investeringen te kunnen doen. Afgezien 

van incidentele lasten die de kwaliteit bevorderen, zoals investeringen in ICT en investeren in het optimaliseren van ruimten 

binnen het primair proces, is er evenmin aanleiding om (structureel) verlies te accepteren in de begroting.

Binnen Swazoom is het personeelstekort laag. Komende jaar zullen we proactief blijven handelen mede omdat we inzetten op 

actief stagebeleid. 
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KINDEROPVANG

FINANCIEEL VERSLAG

Risicobeheersing

Voor Swazoom zijn enkele belangrijke risicogebieden benoemd, te weten financiële continuïteit, beheersing en subsidiezekerheid.

De financiële continuïteit wordt continu gemonitord door de financiële positie. Conform de plan- en controlcyclus zijn er financiële 

managementrapportages. Per kwartaal worden de financiële resultaten met administratie, directie, management en 

portefeuillehouder besproken en vergeleken met de begroting. Doel is om zo vroeg mogelijk discrepanties te signaleren en 

mogelijk bij te sturen. 

In de financiële rapportages zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen. De periodieke rapportages worden gevoed 

door de nieuwe bekostigingsinformatie, mogelijke ontwikkelingen in de formatie en verwachtingen zoals instroom kindplaatsen.

Uitgangspunt is dat door de scheiding van bestuur en intern toezicht, verticale en ook horizontale verantwoording met interne en 

externe stakeholders, dat er aan risicobeheersing wordt gedaan, dat het beleid uitgevoerd wordt volgens een planning- en control-

cyclus en dat er een integriteitsbeleid en een integriteitscode is geformuleerd. In dit kader zijn de volgende documenten 

vastgesteld of worden verder ontwikkeld: strategisch beleidsplan, jaarverslag, statuten, code goed bestuur en goed toezicht, 

integriteitsbeleid, integriteitscode, klokkenluidersregeling en diverse gedragscodes. 
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WEZLIJN

BEGROTING 2020

BATEN

Subsidies 2.169.301    

Fondsen & ID banen -                  

Overige baten 352.675       

2.521.976    

LASTEN

Personeelslasten 2.100.651    

Huisvestingslasten 122.500       

Afschrijvingslasten 9.645           

Organisatielasten 27.404         

Activiteitenlasten 261.776       

2.521.976    

Bedrijfsresultaat -                  

Bijzondere baten en lasten -                  

Regulier resultaat -                  

Financiële baten en lasten -                  

RESULTAAT -                  

Begroting

2020

€
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Jaarrekening

2019
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WELZIJN

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 3.395               858                  

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 94.477             5.200               

Overige vorderingen en overlopene activa 42.209             438.201           

136.686           443.401           

Liquide middelen 752.591           447.709           

TOTAAL ACTIVA 892.672           891.968           

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Egalisatiereserve SDZO 247.984           245.495           

Egalisatiereserve Studiehuis 127.799           128.875           

Bestemmingsfonds huurkosten Studiehuis 25.500             25.500             

401.283           399.870           

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 46.095             27.545             

Belastingen en premies 77.326             147.705           

Te verrekenen subsidies 80.000             9.663               

Overige schulden en overlopende passiva 287.968           307.185           

491.389           492.098           

TOTAAL PASSIVA 892.672           891.968           

KENGETALLEN 2019 2018

Solvabiliteit 44,95% 44,83%

Current Ratio 1,82                 1,81                 

Werkkapitaal 397.888           399.012           

€ €

31-12-2019 31-12-2018

€ €

31-12-2019 31-12-2018
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WELZIJN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN

Subsidies 1.661.215    1.526.516    1.626.728    

Fondsen 40.000         40.000         8.750           

Overige baten 204.297       60.000         848.020       

1.905.512    1.626.516    2.483.498    

LASTEN

Personeelslasten 1.315.519    1.064.655    1.819.994    

Huisvestingslasten 180.157       90.820         168.665       

Afschrijvingslasten 1.129           -                   370              

Organisatielasten 257.994       238.080       308.238       

Activiteitenlasten 148.495       232.477       173.449       

1.903.294    1.626.032    2.470.716    

Bedrijfsresultaat 2.218           484              12.782         

Financiële baten en lasten 805              -                   449              

RESULTAAT 1.413           484              12.333         

Resultaatbestemming

Egalisatiereserve SDZO 2.489           484              4.838           

Egalisatiereserve Studiehuis -1.076          -                   16.495         

Bestemmingsfonds huurkosten Studiehuis -                   -                   -9.000          

1.413           484              12.333         

RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING -                   -                   -                   

€ € €

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018
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WELZIJN

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

BEDRIJFSRESULTAAT 2.218             12.782           

Afschrijvingen 1.129             370                

Mutaties voorraden -                     -                     

Vrijval voorzieningen -                     -                     

1.129             370                

Mutatie vorderingen 306.715         159.791         

Mutatie kortlopende schulden -709               25.852           

Mutaties uit voorzienigen 306.006         185.643         

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES 309.353         198.795         

Ontvangen interest 258                -                     

Betaalde interest -1.063            -449               

-805               -449               

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 308.548         198.346         

Investeringen materiële vaste activa 3.666             1.228             

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 3.666             1.228             

Mutatie geldmiddelen 304.882         197.118         

Liquide middelen begin boekjaar 447.709         250.591         

Liquide middelen einde boekjaar 752.591         447.709         

Mutatie geldmiddelen 304.882         197.118         

Het kasstroomoverzicht opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€

2019

€
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WELZIJN

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Algemeen

Stichting Swazoom Welzijn is opgericht op 31 december 2017 door de splitsing van Stichting Swazoom. De activiteiten van 

de Stichting bestaan uit het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het terrein van welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening. Deze activiteiten hebben als doel het maatschappelijke welzijn van de bewoners van het werkgebied van de 

stichting te bevorderen. Het werkgebied van de stichting bestaat uit het stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Voor de financiering van de activiteiten maakt de stichting hoofdzakelijk gebruik van door het stadsdeel en Gemeente 

Amsterdam  toegekende subsidies.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 met uitzondering van de 

verwerking van de materiële vaste activa.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij 

de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen 

tegen de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, gebaseerd 

op de verwachte economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders is vermeld ter vrije beschikking.

Egalisatiereserve

Een dotatie aan de egalisatiereserve mag conform de subsidiebeschikking maximaal 15% van het subsidiebedrag voor 

structurele activiteiten bedragen. Een negatief resultaat in het boekjaar wordt ten laste gebracht van de egalisatiereserve.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.
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WELZIJN

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Grondslagen resultaatbepaling

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en 

lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Subsidies

Subsidies worden als vordering opgenomen zodra hiervoor een beschikking is afgegeven. Ontvangsten worden hierop in 

mindering gebracht. De vordering blijft staan, (ongeacht de geleverde prestatie), totdat er een afrekening heeft 

plaatsgevonden. De te leveren prestaties worden aan de passivazijde als kortlopende schuld opgenomen en toegewezen aan 

het resultaat naarmate er prestaties zijn geleverd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming.

Begroting

In de jaarrekening is de door het bestuur vastgestelde begroting van het boekjaar opgenomen in de staat van baten en lasten.

Grondslagen van het kasstroom

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Pensioenen

Stichting Swazoom Welzijn is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze pensioenregeling wordt gefinancierd 

door afdrachten aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens 

de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 

premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld 

of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op 

balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 

pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de Stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. 

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de Stichting beschikkingsmacht heeft over de 

pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich 

bergt zullen toekomen aan de Stichting en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Het fonds heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 96,5 %. Op grond hiervan worden de komende jaren, naast de 

reguliere premies, mogelijk additionele premies berekend.

Pagina 18 van 35



WELZIJN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Automatisering 3.395                   858                      

3.395                   858                      

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

Debiteuren 94.477                 5.200                   

94.477                 5.200                   

Overige vorderingen en overlopene activa

Rekening Courant Kinderopvang -                           388.779               

Pensioenpremies 16.325                 15.150                 

Overige vorderingen -                           6.306                   

Overlopende activa 25.884                 27.966                 

42.209                 438.201               

Specificatie Overige vorderingen

OKT -                           6.306                   

-                           6.306                   

Specificatie Overlopende activa

Studiekosten -                           1.373                   

Automatisering -                           4.235                   

Vooruitbetaalde huren 25.884                 22.358                 

25.884                 27.966                 

Liquide middelen

Bankrekeningen 751.941               443.665               

Kasgelden 650                      4.044                   

752.591               447.709               

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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WELZIJN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Egalisatiereserve SDZO 247.984               245.495               

Egalisatiereserve Studiehuis 127.799               128.875               

Bestemmingsfonds huurkosten Studiehuis 25.500                 25.500                 

401.283               399.870               

Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt:

Egalisatiereserve SDZO 2019 2018

Stand per 1 januari 245.495               -                           

Toevoeging splitsing Swazoom Kinderopvang -                           240.657               

Toevoeging uit resultaat 2.489                   4.838                   

Onttrekking uit resultaat -                           -                           

Stand per 31 december 247.984               245.495               

Egalisatiereserve Studiehuis 2019 2018

Stand per 1 januari 128.875               -                           

Toevoeging splitsing Swazoom Kinderopvang -                           112.380               

Toevoeging uit resultaat -                           16.495                 

Onttrekking uit resultaat -1.076                  -                           

Stand per 31 december 127.799               128.875               

Bestemmingsfonds huurkosten Studiehuis 2019 2018

Stand per 1 januari 25.500                 -                           

Toevoeging splitsing Swazoom Kinderopvang -                           34.500                 

Toevoeging uit resultaat -                           -                           

Onttrekking uit resultaat -                           -9.000                  

Stand per 31 december 25.500                 25.500                 
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WELZIJN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 46.095                 27.545                 

46.095                 27.545                 

Belastingen en premies

Te betalen omzetbelasting -                           6.045                   

Loonheffingen en sociale premies 77.326                 140.973               

Private aanvulling WW -                           687                      

77.326                 147.705               

Te verrekenen subsidies

Te besteden subsidies -                           9.663                   

Vooruitontvangen subsidies SDZO 80.000                 -                           

80.000                 9.663                   

Overige schulden en overlopende passiva

Verplichtingen jegens personeel 53.159                 44.974                 

Rekening Courant Kinderopvang 38.120                 -                           

Vooruitontvangen bedragen / terug te betalen bedragen 104.283               114.283               

Nog te ontvangen kosten 80.406                 147.928               

Nog te betalen accountantskosten 12.000                 -                           

287.968               307.185               

Verplichtingen jegens personeel

Vakantiedagen 22.652                 18.660                 

Loopbaanbudget 30.507                 21.988                 

Netto lonen -                           4.326                   

53.159                 44.974                 

Vooruitontvangen bedragen / terug te betalen bedragen

VSB Fonds Steunouder -                           10.000                 

Gemeente Amsterdam OKT 104.283               104.283               

104.283               114.283               

Nog te ontvangen kosten

Huisvestingskosten 4.213                   59.276                 

OKT -                           42.439                 

Bankgarantie Studiehuis 21.779                 21.779                 

Overige kosten 54.413                 24.434                 

80.405                 147.928               
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WELZIJN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

< 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

Huurcontracten Studiehuis Zuidoost

Bijlmerdreef 101, Amsterdam Zuidoost, € 56.425 per jaar / looptijd 1 jaar -                       -                       -                       

Per 1 januari 2020 gaat het Studiehuis verder als zelfstandige stichting.
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WELZIJN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

BATEN

Subsidies

Stadsdeel Zuidoost 1.661.215 1.526.516 1.626.728

1.661.215 1.526.516 1.626.728

Fondsen

Fondsen 40.000 40.000 8.750

40.000 40.000 8.750

Overige baten

Opbrengsten activiteiten 10.745 0 10.595

OKT 0 0 747.806

Overige 193.552 60.000 89.619

204.297 60.000 848.020
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WELZIJN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

LASTEN

Personeelslasten

Directe loonkosten

Lonen en salarissen 974.422 767.341 1.428.124

Sociale lasten 170.695 155.000 257.061

Pensioenlasten 95.746 95.000 119.225

Doorbelaste loonkosten -6.275 0 -7.561

1.234.588 1.017.341 1.796.849

Mutatie vakantiedagenverplichting 0 0 1.102

Ontvangen ziekengelden -34.180 0 -66.054

-34.180 0 -64.952

Totaal directe loonkosten 1.200.408 1.017.341 1.731.897

Ingehuurde krachten / personeel niet in loondienst 74.907 0 61.772

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfskosten 8.741 9.000 15.638

Deskundigheidsbevordering 22.421 25.000 5.373

Arbodienst 2.533 5.000 2.114

Overige personeelskosten 6.509 8.314 3.200

40.204 47.314 26.325

Personeelslasten 1.315.519 1.064.655 1.819.994

Gemiddeld aantal medewerkers 33 38

FTE gemiddeld 24,89 30,35

Huisvestingslasten

Huur en gebruikerskosten 117.946 60.000 166.164

Schoonmaakosten 666 20.000 1.093

Klein onderhoud/inventaris 325 1.500 0

Verzekeringen facilitair 3.977 4.000 1.408

Kosten vervoersmiddelen 57.243 5.320 0

180.157 90.820 168.665
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WELZIJN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

LASTEN

Organisatielasten

Kantoorkosten 603 500 1.123

Telefoon/internet/ADSL 9.316 10.000 12.177

Advieskosten/ext.ondersteuning 20.100 0 0

Automatisering 20.913 10.750 9.118

Representatie / PR 1.994 20.000 12.803

Contributies/abonn./vakliterat 1.657 0 2.050

Raad van Toezicht 6.000 0 7.500

Doorbelaste overheadkosten Swazoom Kinderopvang 192.156 191.145 268.687

Overige organisatiekosten 5.255 5.685 -5.220

257.994 238.080 308.238

Afschrijvingskosten

Automatisering 1.129 0 370

1.129 0 370

Activiteitenlasten

Activiteiten/materiaal/verzorging 100.974 170.000 119.124

Docenten 20.395 20.000 21.739

Vrijwilligerskosten 27.126 25.000 32.275

Overige activiteitenkosten 0 17.477 311

148.495 232.477 173.449

Financiële baten en lasten

Rentebaten -258 0 0

Bankkosten en kasverschillen 1.063 0 449

805 0 449
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WELZIJN

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De corona-crisis heeft logischerwijs ook gevolgen voor de Stichting Swazoom (Kinderopvang of Welzijn). Ten tijde van het 

afronden van de voorliggende jaarstukken zijn alle publiekslocaties gesloten, vooralsnog zonder duidelijkheid over een datum van 

heropening. De Stichting Swazoom (Kinderopvang of Welzijn) heeft verschillende scenario’s doorgerekend en voorziet ernstige 

problemen voor resultaat, vermogen en werkkapitaal als de crisis langer aanhoudt. Bij onverhoopte (acute) 

continuïteitsproblematiek rekent de Stichting op steun van de centrale belanghebbende bij de doorlopende dienstverlening van de 

Stichting Swazoom (Kinderopvang of Welzijn), dat is de gemeente Amsterdam. Om die redenen is bij het opstellen van de 

jaarrekening uitgegaan van de veronderstelling van continuïteit (tot tenminste 1 januari 2021).
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WELZIJN

BEZOLDIGING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 2019

WNT-verantwoording 2019

0. Maximum bezoldiging

Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Mevr. Dhr.

Voorletter(s) H G.A. L P J J W L

Naam Sandriman Schrijer Laurier van Oyen Straub Beker Willems Staal

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Voorzitter 

RvT

Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

1/1 - 30/9 1/9-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30-9 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89

Dienstbetrekking Ja Ja

142.046€ 44.948€   8.457€     1.190€     2.475€     2.475€     1.700€     2.475€     

Beloningen betaalbaar op termijn -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Subtotaal 142.046€ 44.948€   8.457€     1.190€     2.475€     2.475€     1.700€     2.475€     

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Totaal bezoldiging 2019 142.046€ 44.948€   8.457€     1.190€     2.475€     2.475€     1.700€     2.475€     

Indiviueel WNT-maximum 145.500€ 57.553€   29.100€   19.400€   19.400€   19.400€   19.400€   19.400€   

Gegevens 2018

1/1 - 31/12 - 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,91 0,00

Dienstbetrekking Ja Nee

159.494€ -€             -€             1.500€     1.500€     1.500€     1.500€     1.500€     

Beloningen betaalbaar op termijn 10.216€   -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Totaal bezoldiging 2018 169.710€ -€             -€             1.500€     1.500€     1.500€     1.500€     1.500€     

Indiviueel WNT-maximum 171.500€ -€             28.350€   18.900€   18.900€   18.900€   18.900€   18.900€   

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

De bestuurder, Dhr. Sandriman, wordt verloond in de Stichting Swazoom Kinderopvang. De bezoldiging in dit overzicht is gelijk aan

de bezoldiging in de jaarrekening van Stichting Swazoom Kinderopvang. Het betreft de volledige beloning van Dhr. Sandriman.

Dhr.Sandriman is per 30 september 2019 uit dienst getreden en per 1  september is G.A.Schrijer in dienst getreden als

als bestuurder van Stichting Swazoom Welzijn en Stichting Swazoom Kinderopvang.

Aanvang en einde functievervulling 

in 2018

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een WNT-

relevante bezoldiging hebben ontvangen. Er is in 2019 een ontslaguitkering van € 75.000 betaald aan de vertrekkende bestuurder H. 

Sandriman. In eerdere jaren op grond zijn er geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WOPT 

of de WNT zijn vermeld of hadden moeten worden vermeld.

Voor Stichting Swazoom Welzijn is het WNT-bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris voor 2019 € 194.000 bij een fulltime-

dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen

Aanvang en einde functievervulling 

in 2019

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen

Leidinggevende 

topfunctionaris en 

gewezen 

topfunctionarissen 

met diensbetrekking
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Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

Postbus 390 

4100 AJ  Culemborg 

Telefoon 0345 – 533 291 

Handelsregister 32.094642 

IBAN NL73 ABNA 0460 0605 46 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

iSWA21 – V2 

 

 

Aan: de Raad van Toezicht van de Stichting Swazoom Welzijn 

 

 

 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Stichting Swazoom Welzijn 

(te Amsterdam-Zuidoost, Handelsregister 70507287) gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in de voorliggende jaarstukken opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Swazoom 

Welzijn per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019, in overeenstemming met de in 

Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, genaamd Organisaties zonder 

winststreven, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT). 

 

Wij hebben vastgesteld dat de Stichting Swazoom Welzijn formeel-feitelijk en/of materieel-

inhoudelijk invulling heeft gegeven aan de voorwaarden, die door de gemeente Amsterdam zijn 

gesteld bij het toekennen van de subsidies die in de jaarrekening zijn verwerkt. Waar aan de orde 

is de bedoelde materieel-inhoudelijke invulling met de subsidiegever afgestemd. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2019 

2. de staat van baten en lasten over 2019 

3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 



 

 
 

 

 

 

Blad 2 bij verklaring met kenmerk iSWA21 – V2 van 31 maart 2020 

 

De basis voor ons oordeel 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het aan de WNT verbonden Controleprotocol vallen. Daarnaast hebben 

wij ons gehouden aan de inhoud van het ‘Controleprotocol subsidies gemeente Amsterdam 

2015’, behorend bij de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Onze verantwoorde-

lijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-

heden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Swazoom Welzijn, zoals vereist op basis van de 

‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het 

bepaalde in de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

als basis voor ons oordeel. 

 

Materiële onzekerheden over de continuïteit – corona 

 

De uitbraak van het corona-virus heeft grote, maar qua omvang nog sterk onzekere gevolgen 

voor de ontwikkeling van het resultaat, het vermogen en de liquiditeit van de Stichting Swazoom 

Welzijn. Het bestuur van de Stichting heeft die onzekere gevolgen in de jaarrekening toegelicht 

en ook in het bestuursverslag verwoord. Het bestuur geeft de facto aan dat de uitbraak van het 

corona-virus direct of indirect leidt tot een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuï-

teit van de Stichting. Wij hebben de toelichting in de jaarrekening en de verwoording in het 

bestuursverslag beoordeeld en zijn van mening dat die in de omstandigheden adequaat zijn. 

 

Wij zijn van mening dat de jaarrekening terecht is opgemaakt op basis van de veronderstelling 

van continuïteit. Rekening houdend met de omstandigheden omvat de voorliggende 

controleverklaring daarom ons goedkeurende oordeel over de jaarrekening. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

 

In overeenstemming met het aan de WNT verbonden Controleprotocol (versie 2019) hebben 

wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a van de WNT en artikel 5, lid 1, sub j van 

de Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er mogelijk sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 

vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij één of meerdere 

andere WNT-plichtige instelling(en), alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

 



 

 
 

 

 

 

Blad 3 bij verklaring met kenmerk iSWA21 – V2 van 31 maart 2020 

 

Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,  

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen 

bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. 

 

Het bestuur van de Stichting Swazoom Welzijn is verantwoordelijk voor het opstellen 

van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, 

genaamd Organisaties zonder winststreven. 

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

 

Het bestuur van de Stichting Swazoom Welzijn is verantwoordelijk voor het opmaken 

en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, genaamd Organisaties zonder winststreven, alsmede 

in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. 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. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 

het bestuur het voornemen heeft de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, 

en/of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel 

over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening. 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de Stichting.  

 

 



 

 
 

 

 

 

Blad 4 bij verklaring met kenmerk iSWA21 – V2 van 31 maart 2020 

 

Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de 

jaarrekening 

 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat 

wij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid, maar 

geen absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 

de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Voor wat betreft onze werkzaamheden inzake de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie 

heeft het Controleprotocol WNT 2019 mede als kader gediend. 

 

Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden, 

ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting Swazoom 

Welzijn, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 

www.nba.nl. 

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van de 

Stichting Swazoom Welzijn. 

  

 

** 

 

Culemborg, 31 maart 2020 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

 

 

Origineel getekend door: 

Drs Pieter C.R.W. Kok RA 

 

 

Gewaarmerkt als definitief
Frank Hordijk
31 maart 2020



Bijlagen

2019

Pagina 33 van 35



WELZIJN

BIJLAGE 1: KOSTENVERDEELSTAAT ACTIVITEITEN

SUBTOTAAL SCW BC SCW BO SCW GD AJT Congres JW JW school Mobiele Bus Ambulant 

2018/2019

Algemeen

Personeelslasten 1.097.377 223.541 259.867 285.674 164.410 0 99.489 23.453 33.590 7.353

Huisvestingslasten 79.592 29.221 13.642 35.911 0 0 0 0 818 0

Afschrijvingslasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisatielasten 6.237 2.023 1.645 1.965 60 544 0 0 0 0

Activiteitenlasten 154.304 14.879 10.241 40.224 7.750 0 511 70.024 10.092 583

1.337.510 269.664 285.395 363.774 172.220 544 100.000 93.477 44.500 7.936

Overhead 388.115 123.223 123.223 100.764 40.906 0 0 0 0 0

Totale lasten 1.725.625 392.887 408.618 464.538 213.126 544 100.000 93.477 44.500 7.936

Subsidie SDZO 1.570.577 378.336 378.336 430.124 230.304 0 100.000 53.477 0 0

Fondsen 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0

Subsidie voorgaand jaar 75.000 0 0 30.500 0 0 0 0 44.500 0

Overige opbrengsten 42.637 37.421 0 0 0 0 0 0 0 5.216

Totaal baten 1.728.214 415.757 378.336 460.624 230.304 0 100.000 93.477 44.500 5.216

Resultaat voor interest 2.589 22.871 -30.282 -3.914 17.178 -544 0 0 0 -2.720

naar 2020 100.000 41.000

SUBTOTAAL Exp JIJ Mantelzorger Team Nocha Girls in 

Control

TOTAAL

Personeelslasten 0 0 0 0 0 1.097.377

Huisvestingslasten 1.176 0 0 0 1.176 80.768

Afschrijvingslasten 0 0 0 0 0 0

Organisatielasten 0 0 0 0 0 6.237

Activiteitenlasten 6.850 372 3.028 0 3.450 161.154

8.026 372 3.028 0 4.626 0 0 0 0 1.345.536

Overhead 0 0 0 0 0 388.115

Totale lasten 8.026 372 3.028 0 4.626 0 0 0 0 1.733.651

Subsidie SDZO 0 0 0 0 0 1.570.577

Fondsen 0 0 0 0 0 40.000

Subsidie voorgaand jaar 0 0 0 0 0 75.000

Overige opbrengsten 7.655 0 3.028 0 4.627 50.292

Totaal baten 7.655 0 3.028 0 4.627 0 0 0 0 1.735.869

Resultaat voor interest -371 -372 0 0 1 0 0 0 0 2.218

naar 2020 10.250 3.435
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WELZIJN

BIJLAGE 1: SUBSIDIEREGISTER

Te besteden 

uit

Te ontvangen 

uit

Beschikking Te besteden Te ontvangen Besteed 

(baten)

Ontvangen Te besteden Te ontvangen

2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020

a b c d = a + c e = b + c f g h = d - f i = e - g

Subsidie 2018 9.663 0 -9.663 0 0 0 0 0 0

Subsidie 2019 SBA-018420.2019 0 0 1.370.528 1.370.528 1.370.528 1.370.528 1.370.528 0 0

Subsidie 2019 SBA-018764.2019 0 0 180.000 180.000 180.000 100.000 180.000 80.000 0

Subsidie 2019 Speelotheek SBA-020087.2019 0 0 51.788 51.788 51.788 51.788 51.788 0 0

Subisdie 2019 Studiehuis SBA-022002.2019 0 0 138.899 138.899 138.899 138.899 138.899 0 0

TOTAAL SWAZOOM WELZIJN 9.663 0 1.731.552 1.741.215 1.741.215 1.661.215 1.741.215 80.000 0

Omschrijving Kenmerk
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