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Voorwoord
De AdviesBrigade startte in 2012 onder de vlag van de Arnhemse Uitdaging, onderdeel van
de Stichting Rijnstad in Arnhem. Het project speelde in op de groeiende vraag van
vrijwilligersorganisaties om beleidsmatige of organisatorische ondersteuning. “Oude rotten”,
ervaren in leidinggeven of adviseren, treden belangeloos op als tijdelijke adviseur.
De AdviesBrigade groeide in de jaren 2013 en 2014 tot een slagvaardige en flexibele
projectorganisatie. Sinds 1 juli 2014 voorzien we in onze eigen financiën. Op 12 januari 2015
is de Stichting AdviesBrigade in Arnhem in het leven geroepen. Reden voor de oprichting was
de behoefte aan onafhankelijkheid en naamsbekendheid.
Het jaar 2017 was het jaar van het eerste lustrum van de AdviesBrigade. Dit kreeg bijzondere
aandacht door het besluit voor een symposium in het najaar van 2017. Omdat de
Dullertsstichting in november 2017 een symposium organiseerde ter gelegenheid van het
200ste geboortejaar van dhr. W.H. Dullert, de oprichter en naamgever van de Dullertsstichting
in Arnhem, namen we het besluit ons symposium te verplaatsen naar 8 februari 2018.
In het voorbije jaar heeft de AdviesBrigade haar missie en visie tegen het licht gehouden.
Interne en externe ontwikkelingen leidden tot consciëntieuze gedachtewisseling en
uiteindelijk tot aanscherping en bijstelling. Belangrijke aspecten daarvan zijn:
 Verbreding van ‘klus gebonden’ advisering en ondersteuning naar procesbegeleiding
en projectaanpak.
 Het steunen van initiatieven die rechtsreeks voortkomen uit het decentralisatieproces
van de gemeente Arnhem ter bevordering van participatie en burgerinitiatieven.
 De AdviesBrigade staat open om onze positie te gebruiken voor ongevraagde
advisering (interventie). Dit uitgangspunt is in de praktijk nog niet uitgevoerd.
 Niet langer is er sprake van een één en dezelfde taakopvatting binnen de
AdviesBrigade. We spreken van dragers, doeners en schil.
 Kwaliteitsbewaking krijgt een prominentere plaats door mobiliseren van
deskundigheid ook van buiten af en het doen van klanttevredenheidsonderzoek.
In 2017 hebben ook enkele adviseurs aangegeven te willen stoppen dan wel op afroep voor
een enkele klus zich nog beschikbaar te stellen. Vier adviseurs hebben daarvoor gekozen
Daarnaast heeft één adviseur helaas door ziekte zijn werkzaamheden moeten neerleggen..
De AdviesBrigade heeft ook vier nieuwe adviseurs aangenomen. Het aantal trajecten
(opdrachten) is te vergelijken met dat van de afgelopen jaren. In 2017 was de AdviesBrigade
betrokken bij 31 trajecten, waarvan twee in de gemeente Rheden.
Veel aandacht heeft de AdviesBrigade besteed aan de voorbereiding van het symposium
vanwege het 1e lustrum 2012 – 2017. Centraal thema is het uitwisselen ervaringen over het
ondersteunen van vrijwilligers- organisaties en burgerinitiatieven in Arnhem. De
AdviesBrigade wil bijdragen aan het wegwijs maken in “het woud van goede bedoelingen”
van de burgerparticipatie.

Leo van Beek, voorzitter, 12 april 2018
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ALGEMEEN
1. VISIE EN MISSIE
Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. De overheid trekt zich terug, bezuinigt,
stoot taken af. Zij verwacht van de burgers (nog) meer verantwoordelijkheid en een meer
actieve rol in het oplossen van problemen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en sport.
Burgers nemen het initiatief en nemen taken over.
Vrijwilligers zijn meer dan ooit aan zet in onze participatiesamenleving. Overheid, gemeente
en gesubsidieerde instellingen kiezen in deze verandering voor een stimulerende en
faciliterende rol. Veel nieuwe initiatieven ontstaan ook buiten de bestaande traditioneel
georganiseerde verbanden en dragen bij aan nieuwe vormen van sociale samenhang.
Vertrouwde vormen van vrijwilligerswerk verdwijnen, de binding met de organisatie
verandert. De vrijwilliger verwacht meer keuzevrijheid, wil soms alleen korte inzet in
concrete klussen en is minder actief in het bestuurswerk.
Het besturen van een vrijwilligersorganisatie blijft een uitdaging, soms een hele klus zeker bij
al deze veranderingen. De adviseurs van de AdviesBrigade bieden daarbij een helpende
hand, vrijwillig en professioneel. De missie van de AdviesBrigade is daarom het versterken
van de eigen (bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk
(onder eigen regie) problemen op te lossen. Kerntaken voor de AdviesBrigade zijn
ondersteunen, adviseren en coachen van vrijwilligersorganisaties.
2. WERKWIJZE
De visie vindt haar verankering in de in september 2014 vastgestelde werkwijze. Kern ervan
is dat adviseurs, in tweetallen, vrijwilligersorganisaties bijstaan met advies, ondersteuning en
coaching. Zij doen dat autonoom, kunnen beroep doen op deskundigheid binnen de
AdviesBrigade en bespreken achteraf in de Raad van Adviseurs hoe zij de casus hebben
aangepakt, behandeld en uiteindelijk afgerond. Deze besprekingen kennen een evaluatief
karakter en kunnen aanleiding geven tot het maken van afspraken of vastleggen van nieuwe
regels (procedure, plan van aanpak, wijze van rapporteren).
De uiteenlopende adviestrajecten geven inzicht in onze “markt” van vragen van vrijwilligersorganisaties. Ook is de AdviesBrigade meer en meer een speler in de openbare omgeving
van gemeente en organisaties in Arnhem.
3. BIJGESTELDE VISIE VANAF 18 mei 2017
Verbreding van de aard van activiteiten
Unaniem is onderschreven om tot verbreding van de aard van activiteiten te komen. De
eerste jaren hield het werk van de AdviesBrigade vooral ‘klus gebonden’ activiteiten, zoals
het direct adviseren of ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Gedachtelijn hierbij is de
AdviesBrigade met een uitbreiding (verandering) in de aard van activiteiten te maken heeft
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door toenemende vragen hierom en het door de overheid ingezette beleid van
decentralisatie binnen het sociale domein.
De range loopt nu van pure advisering en ondersteuning naar procesbegeleiding en
projectaanpak. Dat geldt ook voor het adviseren of ondersteunen naast de ‘gewone’
vrijwilligersorganisaties naar maatschappelijke organisaties of verengingen waar vrijwilligers
actief zijn. Het tegemoet komen aan hybride organisaties of het stimuleren van
burgerinitiatieven horen nu (in principe) ook tot de taakopvatting van de AdviesBrigade.
De AdviesBrigade stelt zich ook open voor het steunen van initiatieven die rechtsreeks
voortkomen uit het decentralisatieproces van de gemeente Arnhem ter bevordering van
participatie en burgerinitiatieven. Voorbeelden zijn initiatieven als het project
Ideeënmakelaars en het onderzoeken naar mogelijkheden van een Shared Service Centre
voor nieuwe, maar vooral bestaande organisaties.
In principe staat de AdviesBrigade open om onze positie te gebruiken voor ongevraagde
advisering (interventie). Dit uitgangspunt is in de praktijk nog niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld,
zien we een verantwoordelijkheid richting gemeente of Teams Leefomgeving te wijzen op
mogelijk ongewenste ontwikkelingen te adviseren? Of moeten we soms een bestuurlijk
dringend signaal (interventie) afgeven waar we zien dat (onverwachte) mislukkingen of
teleurstellingen op de loer liggen? Dit laatst geldt vooral in trajecten waarin we actief zijn
(geweest) zoals De Oosthof en De Molenplaats.

Taakdifferentiatie binnen de AdviesBrigade: van dragers tot Schil
Niet langer is er sprake van een één en dezelfde taakopvatting binnen de AdviesBrigade. We
spreken van dragers, doeners en schil. Dragers zijn adviseurs die naast de gewone
adviestaken een bijdrage leveren aan ‘stichting gebonden’ activiteiten, zoals bestuurstaken
bijvoorbeeld, of aan activiteiten die gelinkt zijn aan de AdviesBrigade, zoals deelname aan
bijeenkomsten in het sociale domein, gesprekken met andere organisaties. Ook zijn er
adviseurs die enkel kiezen voor het doen van advies- en ondersteuningstrajecten en soms
andere activiteiten willen verrichten, maar geen drager willen zijn. Belangrijk daarbij is het
vastleggen van ieders persoonlijke keuze.
Adviseurs kunnen ervoor kiezen hun deskundigheid incidenteel beschikbaar te stellen in de
zogeheten Schil. De AdviesBrigade heeft een aantal mensen (al eerder) bereid gevonden in
deze schil hun specifieke deskundigheid desgevraagd te leveren.
Meer aandacht is er voor kwaliteitsbewaking. Met hernieuwd elan kiest de AdviesBrigade
voor het leren van elkaar, het versterken van de evaluatie van onze interventie en aanpak en
het verrichten van klanttevredenheidsonderzoek.
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JAARVERSLAG 2017
1. STICHTING ADVIESBRIGADE
Op 12 januari 2015 is de Stichting AdviesBrigade in Arnhem opgericht na drie jaren te
hebben geopereerd onder de vlag van Stichting Rijnstad. De Stichting AdviesBrigade kreeg
van de belastingdienst vrijstelling van omzetbelasting en de aantekening van ANBI-status.
Halverwege 2017 heeft Pim Jorritsma door ziekte moeten besluiten zijn adviseurschap stop
te zetten. Pim was voor de AdviesBrigade onze ICT-man. Onvoldoende voorbereid op een
dergelijke situatie heeft het een tijd geduurd, voordat de AdviesBrigade de ICT weer naar
wens op orde had.
In het afgelopen jaar is veel en intens van gedachte gewisseld over inhoud, omvang en
positie van ons werk als adviseur binnen de AdviesBrigade. Dat heeft geleid tot een
bijstelling van de visie van de AdviesBrigade. Hierboven is daar al een en ander over gezegd,
in de paragraaf Organisatie staat daar nog meer over.
Grote druk binnen de AdviesBrigade ligt er nog altijd op de administratieve ondersteuning en
het onderzoek naar versterking van onze marktpositie. Naamsbekendheid en marktpositie
zijn licht verbeterd. Hilbert de Goede en Marius Schoormans blijven de administratieve
ondersteuning tijdelijk op zich nemen, hier is nog geen adequate oplossing gevonden.

2. ORGANISATIE
Het bestuur
Het bestuur van de stichting AdviesBrigade bestaat sinds 12 januari 2015 uit:
- Leo van Beek, voorzitter
- Marius Schoormans, secretaris
- Piet Baselaar, penningmeester
Met toegevoegd als adviseur de voormalige projectleider Hilbert de Goede.
Het bestuur vergaderde buiten de maanden juli en (deels) augustus gemiddeld twee keer
per maand.
Eind 2017 heeft de AdviesBrigade besloten de bestuurssamenstelling met ingang van 8
februari 2018 te wijzigen. De samenstelling zal dan zijn:
- Leo van Beek, voorzitter
- Marius Schoormans, secretaris
- Henk Vermeulen, penningmeester
- John Wieland, bestuurslid
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Raad van adviseurs
Alle adviseurs van de AdviesBrigade vormen samen de Raad van Adviseurs. De Raad staat
onder voorzitterschap van de bestuursvoorzitter. In deze Raad worden de adviesaanvragen
verdeeld en belangrijke thema’s hiervan besproken.
De Raad heeft goedkeuringsrecht voor zaken als jaarverslagen en begroting.
In 2017 bestond de Raad van Adviseurs uit (zie website voor persoonlijk profiel):
- Henk Vermeulen
- Dick Tiemens
- John Schreijer
- Leo van Beek
- Piet Baselaar
- Rob Jansen
- Pim Jorritsma
- John Wieland
- Marius Schoormans
- Wilma Kattenbelt (gestopt in september)
- Constant du Fossé
- Ronald Teekens
- Hilbert de Goede
De Raad vergaderde eens per maand over de algemene gang van zaken van de brigade met
als vast agendapunt de voortgang van lopende adviestrajecten, de evaluatie van beëindigde
trajecten en de aanpak van nieuwe aanvragen. Tussentijds kwamen de adviseurs bijeen voor
speciale thema’s.
Veranderingen in de Raad van Adviseurs
De volgende mensen hebben te kennen gegeven niet langer adviseur te willen zijn: Piet
Baselaar, Dick Tiemens, Roland Teekens en Constant du Fossé. Pim Jorritsma heeft vanwege
ziekte moeten besluiten terug te treden.
Van hen hebben Piet Baselaar en Roland Teekens beschikbaar te zijn de Schil voor
incidentele, bijzondere klussen, waarbij De AdviesBrigade op hun specifieke deskundigheid
en ervaring beroep kan doen.
Nieuwe adviseurs zijn:
 Daniella Buis
 Josee Briaire
 René Roëll
 Carol Werner
Klankbordgroep
In 2017 vergaderde het bestuur één keer met de Klankbordgroep waarin de volgende
personen zitting hadden:
- Ronald Klok, Stichting Rijnstad
- Cees van den Bos, Vrijwilligerscentrale Arnhem
- Mariska Perrier, Arnhemse Uitdaging
- Christel Hoogland, Stichting Volkshuisvesting
- Lisette Heij, Wijkteam Leefomgeving Noord-West van gemeente Arnhem
- Ype Schat, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
- Danny Meuken, voorzitter Arnhemse Sportfederatie
Ook hier zijn enkele wijzigingen opgetreden. Christel Hoogland, Lisette Heij, Cees van den
Bos en Ronald Klok hebben zich terug getrokken, vooral door veranderingen in hun
werksituatie.
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3. ADVIESTRAJECTEN, AANVRAGEN EN UITVOERING
De AdviesBrigade kende een goed jaar in 2017. Aanvankelijk leken nieuwe aanvragen te
stagneren, maar in de loop van het jaar veranderde dat in een voorzichtige toename.
Samenvattend overzicht aanvragen/adviestrajecten jan. t/m dec. 2017

Lopende adviestrajecten per 1 januari 2017
Nieuwe geaccepteerde aanvragen
Totaal trajecten geaccepteerd / in uitvoering in 2017

22
9
31

Afgerond / beëindigd in 2017
Totaal in uitvoering per 31 december 2017

21
10

(Zie ook verder in Bijlage 1)
Net zoals in 2016 viel bij de trajecten in 2017 op, dat er organisatorische problemen waren,
maar ook vragen die te maken hebben met de veranderende rol van lokale overheid en van
eigen inbreng van burgers (burgerparticipatie).
Voorbeeld daarvan is het initiatief van burgers uit Arnhem te zoeken naar Ideeënmakelaars,
die schakelen tussen tal van nieuwe burgerinitiatieven onderling of met bestaande
organisaties of activiteiten. De gemeente heeft inmiddels besloten dit initiatief met twee
jaar te verlengen. De rol van de AdviesBrigade hierbij is die van trekker/initiatiefnemer met
anderen, van begeleider/coach en van bestuurder in de stuurgroep.
Overzicht resultaten 2017
Geplande resultaten 2017
Inzet van gemiddeld 15 adviseurs
30 tot 35 trajecten
Gezamenlijke inspanning in trajecten 400
dagdelen
Waarvan 50% (200 dagdelen vergoed wordt à
€50 per dagdeel
Opbrengst € 10.000,--

Realisatie in 2017
Uiteindelijk 14 actieve adviseurs
31 trajecten
Gezamenlijk gerealiseerde dagdelen in trajecten
237 dagdelen (van intake tot afronding)
Waarvan 63% % (150 dagdelen) vergoed is à
€ 50 per dagdeel
Gerealiseerde opbrengst € 7.500,--
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4. FINANCIËLE ONTWIKKELING
Het boekjaar 2017 kende een positief jaarresultaat van € 2.811 op baten en lasten. Daardoor
is het eigen vermogen van € 10.155 toegenomen tot € 12.967 eind 2017.
De opbrengst van de eigen bijdrage van € 50,-- per dagdeel, de adviesbijdragen, van de
geadviseerde organisaties bedroeg € 7.500. Dit inclusief de bijdrage van de Dullertsstichting
van € 2.750 voor adviestrajecten in 2017 aan verenigingen en stichtingen die daarvoor geen
geldmiddelen beschikbaar hadden.
In totaal stonden eind 2017 nog € 4.750 open aan gevraagde, nog te ontvangen, bijdragen
van het gemeentelijk Sportbedrijf, Dullertsstichting en enkele geadviseerde organisaties.

Voor de STAAT VAN BATEN/LASTEN en voor de BALANS alsook voor de BEGROTING 2018
verwijzen wij u naar bijlage 2.
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5. TERUGBLIK OP PERSPECTIEF EN AANDACHTSPUNTEN 2017
Onze belangrijkste speerpunten voor 2017 waren de volgende:
 In 2017 is er nog geen shared service centre gekomen. Belangrijkste reden is dat de
gemeente Arnhem nog geen standpunt heeft ingenomen. De procedure was dit voor te
leggen aan de acht Wijkteams Leefomgeving. Dat is (nog) niet gebeurd. Intussen hebben
de besturen van de Arnhemse Fondsen gezegd te onderzoeken of de fondsen wellicht
hier een rol in moeten nemen.


De naamsbekendheid van de AdviesBrigade is toegenomen. Onder meer is dat gekomen
door activiteiten in de gemeente Rheden zoals de trajecten het Verzamelgebouw Dieren
en de PlusBus in Rheden en Rozendaal. Ook onze bijdragen aan het symposium van de
Dullertsstichting (bij gelegenheid van de 200ste geboortedag van de stichter dhr. Dullert)
en aan gemeentelijke bijeenkomsten zijn daarbij belangrijk geweest.



Een van de doelen voor 2017 was de vraag hoe we ons aanbod moesten bijstellen op het
gebied van burgerinitiatieven en vormen van sociaal ondernemerschap. Hier heeft de
AdviesBrigade een groei gemaakt vastgelegd in de bijgestelde beleidsvisie.



Vergroten van het aantal aanvragen via Teams Leefomgeving hebben afgelopen jaar nog
weinig resultaat opgeleverd. Dat heeft te maken met het feit dat deze teams nog volop
in hun startfase zitten en nog vooral gericht zijn op hun positie, taken en
verantwoordelijkheden. Daar waar wel contacten waren, valt vooral op dat er nog veel
verschillen zijn in deze ontwikkeling van de Teams Leefomgeving: soepel faciliteren is
nog geen gemeengoed geworden.



Contacten met de Vrijwilligerscentrale zijn afgenomen en hebben geen projecten of
andere opdrachten opgeleverd. Wel zijn via de Vrijwilligerscentrale twee nieuwe
adviseurs toegetreden tot de AdviesBrigade. Voor 2018 en volgende jaren zullen we onze
relatie met de Vrijwilligerscentrale anders en intensiever moeten invullen.



Contacten met de Arnhemse Uitdaging hebben geleid tot enkele trajecten, maar zijn
vooral voor informatie-uitwisseling van groot belang (geweest). Zeker op het gebied van
de mogelijke komst van een shared service centre en het zoeken naar een Arnhemse
aanpak voor samenwerking met AdviesBrigade, Burger Service Lab en andere
organisaties.



Op gebied van ICT zijn vorderingen gemaakt, maar het is zeker nodig dit het komende
jaar te intensiveren. Samenwerking met Buro Malburgen (Annet Elzinga) leverde een
constructieve ondersteuning op. Deze samenwerking leverde een nieuwe flyer op bij
gelegenheid van het eerste symposium van de AdviesBrigade. Ook in de voorbereiding
van het symposium hierbij leverde Buro Malburgen een waardevolle bijdrage.



Alleen door toename van nieuwe trajecten (opdrachten) blijven we in staat jaarlijks (in
duo’s) totaal ca. 25-30 adviestrajecten uit te voeren. Ook in 2017 kwamen we uit op ca.
30 trajecten.
10
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PERSPECTIEF / BEGROTING 2018
1. PERSPECTIEF EN AANDACHTSPUNTEN 2018
Onze belangrijkste speerpunten voor 2018 zijn de volgende:


Blijvend op zoek gaan naar verbetering van onze marktpositie met als doel onze
(naams)bekendheid te verbeteren, onze positie te versterken en meer opdrachten
binnen te halen.



Verhogen van PR-activiteiten blijft onverminderd van belang: verzorgen presentaties,
onderhouden en uitbouwen netwerken, etc. met veel aandacht voor acquisitie, het
verwerven van aanvragen tot advies.



Intensiveren en vergroten van de aanvragen vooral via sociale makelaars en
wijkcontacten o.a. de wijkcoaches van de Sociale Wijkteams en de nieuwe Wijkteams
Leefomgeving .



Alleen door toename van nieuwe trajecten (opdrachten) blijven we in staat jaarlijks (in
duo’s) totaal ca. 25-30 adviestrajecten uit te voeren.



Voortzetten van de verbetering van onze ICT-structuur en versterking van ICTvaardigheden van de adviseurs.



Contacten met de Vrijwilligerscentrale en de Arnhemse Uitdaging zijn belangrijk. Dat
moet onderdeel uitmaken van het streven in Arnhem naar intensieve samenwerking
tussen partners op het gebied van burgerparticipatie. Te denken valt aan bijvoorbeeld de
Dullertsstichting, Arnhemse Uitdaging, Arnhem Connect, Burger Service Lab,
Vrijwilligerscentrale en Ideeënmakelaars.
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2. FINANCIËN 2018
De jaarlijkse (basis)kosten van de activiteiten van de AdviesBrigade bedragen ca € 7.500,--,
die gefinancierd worden door een combinatie van eigen bijdragen van de advies vragende
vrijwilligersorganisaties en bijdragen van enkele fondsen.
Voor ons lustrumjaar is een eenmalige bijzondere post begroot (€ 10.000) om dit vieren met
een lustrumsymposium waarvoor aan enkele fondsen een bijdrage is gevraag.
Daar waar sprake is van onvoldoende financiële draagkracht van een vrijwilligersorganisatie
om een eigen bijdrage te betalen wordt gezocht naar vergoeding via een lokaal fonds zoals
de Dullertsstichting, het Stimuleringsfonds van de RABO-bank of Sportbedrijf Arnhem BV
(met ingang van 1 januari 2018, voorheen het gemeentelijk Sportbedrijf Arnhem) voor zover
het sportorganisaties betreft.
Voor de STAAT VAN BATEN/LASTEN en voor de BALANS alsook voor de BEGROTING 2018
verwijzen wij u naar bijlage 2.
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Bijlage 1
Overzicht adviestrajecten AdviesBrigade eind 2017: 31 trajecten
(geaccepteerde aanvragen / adviestrajecten)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Organisatie

Start

Afronding
2017

AAC 1899 / Swift Handbalverenigingen
Arnhemse Volleybalverenigingen
Molenplaats Sonsbeek
Bloei, stichting i.o.
ESCA-UDI handbalverenigingen
2GetThere
MVT, mantelzorg vrijwillige thuishulp
Scaramouche
Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd
Home Sweet Home
Huurdershuis
Weggeefhoek
Stadslandbouwproject Mooieweg
Natuurcentra Arnhem,
Nivon Arnhem
Omar Gym
Ohran Delibas Boksacademie
Ideeënmakelaars (project)
B4Nisa
Verzamelgebouw Dieren
Volkstuinvereniging Immerloo
COC- regio Arnhem (nazorg, vervolg(?) )
Koerdisch Centrum
Stichting Speelstoet
DFS, handbalvereniging
Heartlink (2)
De Spil
Plusbus Rheden
Buurtcentrum Oosthof/Diagonaal
Taal Oase
Labyrinth

dec. 2014
dec. 2014
juli 2015
sept. 2015
sept. 2015
nov. 2015
nov. 2015
jan. 2016
april 2016
mei 2016
mei 2016
mei 2016
juni 2016
juni 2016
juni 2016
juli 2016
juli 2016
sept. 2016
okt. 2016
okt. 2016
okt. 2016
okt. 2016
dec. 2016
jan. 2017
febr. 2017
mei 2017
febr. 2017
juli 2017
okt. 2017
nov. 2017
dec. 2017
31 trajecten

Februari
December
Juni
September
Februari
Januari
Februari
September
December
December
December
December
Juli

April
Juli
September
December
Juni
Juni
December
Juni

21 trajecten

Inzet 14 adviseurs
237 dagdelen
(van intake tot
afronding/nazorg)
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Bijlage 2
Financiën Stichting AdviesBrigade Arnhem
Staat van Baten en Lasten 2017 en Begroting 2018

BATEN
Adviesbijdragen

2016

2017

2018

€

€

€

Jaarrekening

Jaarrekening

Begroting

6.950

7.500

7.500

Bijdragen lustrumsymposium
TOTAAL BATEN

9.350
6.950

7.500

16.850

LASTEN
Kosten adviseurs

3.068

3.693

4.500

1.320

1.500
10.000

1.575
184
128

465
380
131

1.000
350
150

200

(1.300)

TOTAAL LASTEN

5.155

4.689

17.500

RESULTAAT

1.795

2.811

(650)

Communicatie/PR-materiaal
Lustrumsymposium
Organisatiekosten
Kantoor- en internetkosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Afschrijving vordering/schuld
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Balans 31-12-2017
2016

2017

31-12-2016

31-12-2017

8.855
4.450

10.259
4.750

ACTIVA
Banktegoeden
Nog te vorderen
TOTAAL

13.305

15.009

PASSIVA
Reservering lustrumsymposium
Steunfonds:
Stimuleringsfonds Rabobank
Dullertsstichting
Nog te betalen

1.850
1.850
1.300

192

EIGEN VERMOGEN

10.155

12.967

TOTAAL

13.305

15.009
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