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Algemeen 
  

Algemene gegevens instelling 

Naam instelling   Stichting Waarheid 
Adres   Geert Grootestraat 70 
Postcode   8022 CJ 
Woonplaats   Zwolle 
Website   www.stichtingwaarheid.nl 
 
RSIN    851854564 
KvK inschrijvingsnummer 55772625 

Doel instelling 

De stichting heeft als doel: 
a. het helpen van jongeren met advies en motivatie en voor het een steunpunt zijn; 
b. het begeleiden van jongeren, zowel individueel als in groepsverband; 
c. het toeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt; 
d. het ontwikkelen en uitvoeren van zorgmodules in de breedste zin des woords; 
e. het verzorgen van trainingen, opleidingen en workshops voor jongeren en professionals, 
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Bestuursamenstelling 

De bestuursamenstelling tot en met 31 december 2014: 
 
Voorzitter  de heer W.J.M. Kesseler 
Secretaris  de heer T. van Eijk 
Penningmeester  de heer J.R. Nieukerke 
 
               
Per 1 januari 2015 zijn de volgende bestuursleden aangesteld: 
 
Voorzitter  de heer L.W.G. Kornmann 
Secretaris              de heer R. Karamatali 
Penningmeester de heer J.R. Martinez  
 
De bestuursleden zijn gezamelijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Waarheid.     

Beloningsbeleid instelling 

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de 
uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Het personeel werkzaam binnen Stichting Waarheid valt onder de CAO jeugdzorg. 
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Beleidsplan 

Hangen is niet stoer 
Hangjongeren hangen niet omdat ze daarmee stoer willen zijn. Ze hangen vanwege een gebrek aan een 
andere tijdsbesteding. Een tijdsbesteding die om diverse redenen niet voorhanden is. Een gebrek aan 
intrinsieke motivatie om te sporten, geen stimulans van huis uit om een baan te zoeken of geen 
vertrouwen hebben in het onderwijs. Het is geen kwestie van niet kunnen, het is een kwestie van niet 
weten hoe. 
 
Van crimineel tot rolmodel 
Stichting Waarheid verandert de probleemjongeren van vandaag in de rolmodellen van de toekomst. De 
jongerencoaches van Stichting W. weten uit eigen ervaring hoe ze een groep jongeren moeten 
benaderen. Zij leggen het uiterst belangrijke eerste contact en brengen de groepsstructuur nauwkeurig in 
kaart, waarbij de nadruk wordt gelegd op het positief beïnvloeden van de leiders. 
 
Contact 
Het kernwoord van onze werkwijze is contact. In eerste instantie het contact met de groep. Daar voelen 
de jongeren zich sterk, daar halen ze hun status en daar wordt bepaald wat er gaat gebeuren. Zonder 
goed contact met de groep, komt er nooit een goede hulpverlening van de grond. De rolmodellen van 
Stichting W. zijn experts op het gebied van het leggen en onderhouden van dit contact dankzij hun eigen 
ervaringen uit het verleden. De volgende stap is het contact met het individu. We luisteren naar wat hij/zij 
zegt en brengen de situatie in kaart. De behoeften van jongeren zijn vaak eenvoudiger dan in het 
algemeen wordt aangenomen. 
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Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de instelling 

Stichting Waarheid is betrokken bij diverse projecten op het gebied van preventie, interventie, 
(na)begeleiding en bewustwording. Op deze pagina staat een summiere beschrijving van de lopende en 
afgeronde projecten.  
 
Intensieve interventies met hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen: 
In Zoetermeer bracht het team van Stichting Waarheid onder leiding van Jonathan Martinez een groep 
van 25 jongeren in kaart die jarenlang overlast veroorzaakten in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Het 
eerste doel was het leggen van contact en het opbouwen van een vertrouwensband om van daaruit de 
problemen vanuit de kern op te lossen. Stichting Waarheid was een toevoeging op de bestaande 
hulpverlening om de behoeften en de hulpvragen van de groepsleden in kaart te brengen. De resultaten 
waren verbluffend.  
 
Landelijke Campagne Workshops Rolmodellen High Impact Crimes: 
Het aanpakken van overvallen, straatroven en inbraken is een topprioriteit. De jeugd heeft hierbij ook een 
aandeel in de oplossing. Zij weten soms wie er achter deze High Impact Crimes (HIC) zitten. 
Daderinformatie direct delen met de politie wordt echter gezien als verraad (‘snitchen’). Jongeren zijn 
helaas ook niet voldoende wegwijs met het melden van misdaad. De combinatie van gebrek aan kennis 
en het dilemma om over een bekende te melden, beperken de jeugd om zelf actief tegen HIC te strijden. 
De pakkans blijft hierdoor beperkt en daders blijven anoniem. 
Initiatief Stichting Waarheid en Meld Misdaad Anoniem slaan de handen ineen om een bijdrage te 
leveren aan het stoppen, oplossen en voorkomen van High Impact Crimes. Dit doen ze met een speciaal 
ontwikkelde workshop voor de jeugd, gericht op het positief beïnvloeden van de sociale norm en het 
activeren van de meldingsbereidheid: je helpt een slachtoffer en je stopt een dader.  Doelgroep: 
schooljeugd Om jongeren te bereiken en hen weerbaar, wegwijs en vertrouwd te maken met (anoniem) 
melden van daders is de workshop tegen HIC ontwikkeld. In een interactief programma van anderhalf uur 
vertellen een slachtoffer en een ex-crimineel hun aangrijpende en heftige levensverhaal. Vanuit de positie 
als rolmodellen begeleiden zij aansluitend een groepsgesprek over het stoppen of voorkomen van 
overvallen. Bijvoorbeeld door anoniem overvallers en straatrovers te melden via  0800-7000. 
 
J-Team Terugdringen van vuurwerkoverlast: 
Stichting Waarheid heeft de mogelijkheid om een Jongeren-Team in te schakelijk, bestaande uit 
jongens/meisjes die in hun eigen wijk samenwerken met (wijk)agenten om de vuurwerkoverlast 
en-schade tegen te gaan. Zij krijgen een korte opleiding en fungeren als rolmodellen in de wijk. Zij zijn 
zelf afkomstig uit overlast gevende groepen en kunnen op die manier hun buurt-/wijkgenoten aanspreken 
op het misbruik maken van vuurwerk. 
 
Groepsgeleide Interactie (GGI)-JJC 
GGI is bij veel van onze projecten een belangrijk onderdeel. Zowel met jongeren van de straat als met 
jongeren binnen instellingen houdt het team van Stichting Waarheid GGI’s. Hierbij staat de rol van de 
groep en de kennis en ervaring die bij jongeren reeds aanwezig is centraal. De groep leidt zelf deze 
groepsinteractie, waarbij de hulpverlener op de achtergrond staat en zich mengt waar nodig. De 
gedachte hierachter is dat jongeren veel meer van elkaar kunnen leren dan zij aanvankelijk denken. De 
GGI’s zijn zeer succesvol in het opbouwen van een vertrouwensband en het tot inzicht komen van 
problemen bij jongeren, zowel door de jongere zelf als door de hulpverlener(s). Vorig jaar hield het team 
van Stichting Waarheid regelmatig GGI’s binnen de Jeugdzorg+ instelling van Stichting JJC. 
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Balans per 31 december 2014  
 

Activa 

  31 december 2014   31 december 2013  
 € € € € 

Vlottende activa 
    

Vorderingen     

Handelsdebiteuren  -    3.630   
Omzetbelasting  179    149   
Pensioenen  874    -   

   1.053    3.779  
     
Liquide middelen   8.855    34.576  
 
       
Totaal activazijde   9.908    38.355  

 
 

Passiva 

  31 december 2014   31 december 2013  
 € € € € 

Stichtingskapitaal 
  8.697    33.208  

     
Kortlopende schulden 

    

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten  634    899   
Loonheffing  -    696   
Overige schulden en overlopende passiva  577    3.552   
 

  1.211    5.147  
 
       
Totaal passivazijde   9.908    38.355  
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Winst- en verliesrekening over 2014  

 

 

 2014  

 

 2013  

 

 € € € € 

Netto-omzet  34.725    87.166   
Inkoopwaarde van de omzet  -18.261    -21.464   
Brutowinst 

 
 16.464  

 
 65.702  

Lonen en salarissen  23.461    41.859   
Sociale lasten  3.772    6.449   
Pensioenlasten  1.212    1.827   
Overige personeelskosten  2.850    1.204   
Verkoopkosten  1.222    4.098   
Kantoorkosten  1.785    2.268   
Algemene kosten  6.552    2.970   
Som der bedrijfslasten 

 
 40.854  

 
 60.675  

Bedrijfsresultaat 

  -24.390    5.027  
Rentelasten en soortgelijke kosten   -121    -96  
Netto resultaat na belastingen 

  -24.511    4.931  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin zij worden gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen. 
De jaarrekening is opgesteld in €.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historisch kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van 
individuele waardering van de uitstaande vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde; indien niet anders is vermeld, staan 
deze ter vrije beschikking. 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de 
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt 
hierbij geen rol. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Subsidies, niet zijnde 
investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de 
desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Kostprijs omzet 

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het 
directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij  
betrekking hebben. 

Som der financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde 
interest. 

 


