Stichting 2Live Den Bosch
Algemene gegevens

BEKNOPTE JAARREKENING 2014
Stichting 2Live Den Bosch
‘s-Hertogenbosch

pag 1

Stichting 2Live Den Bosch
Algemene gegevens

Inhoudsopgave

Algemeen
Vestiging
Achtergrond van de stichting
Beknopt inhoudelijke resultaten
Organisatie

3
3
5
6

Financieel verslag
Balans
Winst- en verliesrekening

7
9

pag 2

Stichting 2Live Den Bosch
Algemene gegevens

Algemeen

Vestiging
Stichting 2Live Den Bosch
Geert van Woustraat 2,
5212 RK in ’s-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 – 7114230
De stichting is opgericht d.d. 30 augustus 2011 bij notariële akte en is ingeschreven in de K.v.K.
onder nummer : 53623673.
Sinds november 2014 heeft de stichting de ANBI status toegekend gekregen; het RSIN nummer van
de stichting is 850951045.
Achtergrond van de stichting
Kamers met Kansen 2Live is een woonvorm waar jongeren van 17 tot 25 jaar op maat worden
ondersteund in wonen, werken, leren, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere
vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden.
Onder meer door het huurcontract voor de kamer te koppelen aan een persoonlijk ontwikkelingsplan,
welke de toeleiding naar arbeid en/ of scholing én de doelen die door de jongeren behaald moeten
worden, beschrijft. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als
gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar
zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale
zelfstandigheid is Kamers met Kansen een mooie tussenstap.
Kenmerkend voor Kamers met Kansen 2Live is de gecombineerde aandacht voor wonen, werken en
leren. De jongeren die in 2Live wonen, hebben een leerbehoefte/vraag èn leermotivatie op deze
gebieden. Dit betekent dat 2Live uitgaat van de mogelijkheden die jongeren hebben. De jongeren
kiezen er zelf voor om een positieve draai aan hun leven te geven. Er wordt daarmee een beroep
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren.
Visie:
"Actieve deelname aan het maatschappelijk leven leidt tot een gezonde stabiele samenleving".
Jongeren die onvoldoende zelfredzaam zijn, nemen over het algemeen niet of slechts weinig actief
deel aan het maatschappelijk leven. Kamers met Kansen 2Live wil eraan bijdragen te voorkomen dat
zij zichzelf isoleren door met hun rug naar de samenleving te gaan of blijven staan. Door zelfredzaam
te worden kunnen zij meedoen in de vorm van meewerken, meepraten, meedenken en meehelpen.
Daarom staat een groot deel van de activiteiten van Kamers met Kansen 2Live in het teken van
sociale activering, advies en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke participatie en
versterking van de sociale samenhang. In al deze activiteiten komt de visie van Kamers met Kansen
2Live tot uitdrukking.
Missie:
De missie die Kamers met Kansen 2Live bij haar visie geformuleerd heeft, luidt:
Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen
onze bewoners beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan
het maatschappelijk leven.
Voor sommige jongeren gaat het opgroeien niet vanzelf. Zij hebben, al dan niet samen met hun
ouders, iets extra’s nodig. Kamers met Kansen 2Live ziet het als een belangrijke opdracht om die
extra steun te bieden. De bewoner en de vraag van de bewoner staan daarbij centraal. Kamers met
Kansen 2Live werkt op basis van een individueel hulpprogramma (het 8-fasen model) dat aansluit bij
de mogelijkheden van de bewoner: wat heeft hij of zij nodig om op termijn zo zelfstandig mogelijk te
leven? De hulpverlening die Kamers met Kansen 2Live biedt, vindt zo veel mogelijk plaats in het
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gewone leven en sluit aan bij de talenten en capaciteiten van haar bewoners door middel van
competentie vergrotend werken.
Kamers met Kansen 2Live kiest voor het welzijn van jongeren en wil hun kansen vergroten. Normen
en waarden zien wij handen en voeten krijgen in respect voor de menselijke waardigheid, humaniteit,
mensen leren zien als unieke wezens, waarin ook zwakker begaafden en uitgestoten mensen een
menswaardige plek verdienen. Met een sterk antidiscriminatieparool en gericht op gelijke rechten en
plichten voor iedereen, communiceren wij met een positieve levenshouding met jongeren die negatief
gedrag laten zien. Wij spreken jongeren aan op wat zij wel kunnen in plaats van op wat zij niet
kunnen.
Het is nooit te laat om hulp te bieden. Ieder mens maakt fouten. Een fout maken is niet het ergste,
ervan leren, daar gaat het om, dit biedt nieuwe kansen. Feedback, confrontatie en consequenties
van fouten inzien en daar nieuw gedrag bijleren zien we als een kern van ons werk. Het beoordelen
van mensen op wat zij niet kunnen, zien wij dagelijks om ons heen. Jongeren benaderen op wat zij
wel kunnen is een benadering waar wij voor kiezen en vormt een andere kern van ons werk. Weinig
jongeren hebben geleerd om keuzes te maken en daar dan ook verantwoordelijk te zijn. Het kunnen
maken van keuzes en daar voor verantwoordelijk te zijn is een belangrijk onderdeel van de
methodiek. Het leerproces verloopt pas optimaal als jongeren zelf voor het aangeboden leerplan
kiezen op basis van wat zij zelf kunnen en willen. Zodra jongeren daar met overgave en
enthousiasme aan willen werken is een beter toekomstperspectief bereikbaar.

pag 4

Stichting 2Live Den Bosch
Algemene gegevens

ACTIVITEITEN
- Bowlingavond met bewoners en
personeel
- BBQ met bewoners, personeel
en introducés
- Burendag 2014

GOVERNANCE
5x bestuursoverleg
2x overleg Raad van Aangeslotenen
met bestuur en management

Fondsenwerving:
- inrichting studeerruimte
- aanschaf LED-verlichting
- opknappen kamers
- vervanging wasmachines, drogers
en stofzuigers

NIEUWE DIENST: 2G0
2Go: om LVG-jongeren vanuit thuis naar 2Live toe te
leiden en om jongeren sneller bij 2Live uit te laten
stromen, duur 3 tot 6 maanden.
1x toeleiding
3x versnelde uitstroom i.c.m. nazorg

PERSONEEL
3x persoonlijk begeleider (32 uur/wk)
1x manager (32 uur/wk)
1x huismeester (10 uur/wk)
2x inzet Cello-medewerker voor ziektevervanging
1x HBO-stagiaire
1x vrijwilliger voor deeltaken begeleiding voor twee
bewoners
1x vrijwilliger voor informatieverstrekking over en
ondersteuning bij toeleiding naar bewindvoering
Deskundigheidsbevordering:
- praten over seks (aangeboden aan het team door
Cello)
- sociale netwerkstrategiën (aangeboden aan een
teamlid door Divers)
- themabijeenkomst Werk & Inkomen (KmK
Nederland)
- masterclass Jongerenprojecten (Avans)
- Symposium Avans WMO-werkplaats "Samen de
krachten versterken"
- Gastcollege “Hier sta ik voor” (NVMW)
- Symposium "It takes two to tango": over (zelf)regie in
de jeugdhulpverlening (Avans)
- congres “Kennis in de buurt”

OPBOUW
BEWONERS
17 meiden
22 jongens
Achtergrond:
11 zelfstandige aanmelders, waarvan 10 met
GGz-problematiek.
8 jongeren via Oosterpoort verzilverde
jeugdzorgindicaties, waarvan 3 met GGzproblematiek
20 jongeren via Cello verzilverde indicaties,
waarvan 10 op basis van verstandelijke
beperking en 10 op basis van GGzproblematiek
Leeftijd:
17 jaar: 2
18 jaar: 13
19 jaar: 14
20 jaar: 6
22 jaar: 4
23 jaar: 1

BEWONERS
39 bewoners
Uitstroom:
- 13x positief
- 6x negatief
Vervolgplek:
- 10x zelfstandige woonruimte (4x directe koppeling)
- 4x studentenwoonruimte
- 3x Terug naar huis
- 1x Jongerenopvang
- 1x onbekend
Gemiddelde duur verblijf:
13 maanden (waaronder 7 trajecten van 18 maanden
of langer)
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Organisatie
Het bestuur
Bestuur ultimo 2014:
Naam

Functie

Dhr. A.H.A.M. (Noud) Derks,
Dhr. J.W. (Jan) Janssens,
Dhr. R (Rino) Moens,
Dhr. D.J.H. (Don) van der Craats

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Stichtingsmanager:
Mevr. J.M. (José) Pennings-Vorstenbosch
Raad van Aangeslotenen
De volgende organisaties maken deel uit van de Raad van Aangeslotenen van de stichting 2Live
Den Bosch :
- Stichting Zayaz,
- Stichting Cello,
- Stichting Oosterpoort,
- Stichting Juvans,
- Stichting ROC ’s-Hertogenbosch/Koning Willem 1 college,
- Stichting Divers,
- WeenerXL.
Personeel
Gedurende 2014 waren bij de stichting geen personen in dienst. De bij de stichting actieve manager
en medewerkers zijn in dienst bij één van de Aangeslotenen.
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Balans
€
ACTIVA
Materiele vaste activa
Inventaris en inrichting
Automatiseringsmiddelen
Inrichtingskosten

Immateriele vaste activa
Oprichtingskosten

Debet
31-12-2014

€
Debet
31-12-2013

12.351
664
3.293

22.683
1.905
8.934

16.308

33.522

277

1.180

1.428
331

1.495
415

1.759

1.910

51.683
155.279
334

46.657
195.783
318

207.296

242.758

225.640

279.370

Vlottende activa
Vorderingen:
Debiteuren
Kortlopende vordering

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank
Kas

Totaal

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserve

Credit
31-12-2014

€

Credit
31-12-2013
121.626

166.635

1.895
31.582
70.537

1.492
44.608
66.635

104.014

112.735

225.640

279.370

Vlottende passiva
Waarborgsommen
Crediteuren
Overlopende passiva

Winst- en Verliesrekening 2014
2014
€

2013
€

95.000
36.342

250.000
51.795

131.342

300.933

Totaal personeelskosten
Totaal bestuurskosten
Totaal huisvestingskosten
Totaal kantoorkosten
Totaal afschrijvingskosten

137.342
585
8.025
2.918
18.118

244.353
504
14.240
4.821
18.118

Totaal bedrijfskosten

166.988

282.036

Bijzondere projecten
Opbrengsten uit Giften en Sponsoring
Uitgaven voor speciale activiteiten

14.100
23.463

25.300
6.100

Resultaat Bijzondere projecten

-9.363

19.200

Jaarresultaat
Totaal opbrengsten
Totaal kosten
Resultaat Bijzondere projecten

131.342
-166.988
-9.363

300.933
-282.036
19.200

- /- 45.009

38.959

Opbrengsten
Exploitatiebijdragen
Subsidies en overige opbrengsten

Kosten

Jaarresultaat

