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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

1. 1. 1. 1. BESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAG

Algemene informatie Algemene informatie Algemene informatie Algemene informatie 

Website: www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Bank: NL96INGB0006508350, t.n.v. Stg. Oud Geleerd Jong Gedaan

KVK: 60762233

RSIN: 854048765

SBI-code: 88102 - Welzijnswerk voor ouderen.

Bezoekadres en postadres: Haarlemmerstraat 121-1 | 1013 EN Amsterdam

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft sinds 2017 een ANBI status. 

De activiteiten De activiteiten De activiteiten De activiteiten 

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan richt zich op activiteiten omtrent het welzijnswerk voor ouderen.

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich in voor interactieve colleges voor senioren, gegeven door

studenten. 

De doelstelling De doelstelling De doelstelling De doelstelling 

De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt:

Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide)

ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen. 

Dit wordt onderverdeeld in de volgende doelstellingen:

- Het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen.

- Jong en oud bij elkaar brengen, hen van elkaar laten leren en vooroordelen wegnemen.

- Eenzaamheid onder ouderen verminderen en geestelijke achteruitgang remmen.

- Studenten relevante (vrijwilligers-)werkervaring aanbieden.

- Studenten kennis laten maken met de zorgsector.

Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden 

Inkomstenverlies door Covid-19

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert interactieve colleges voor senioren, gegeven door

studenten. Dit gebeurt in buurtcentra, verpleeghuizen en bibliotheken. OGJG heeft inkomsten vanuit

locaties, individuele deelnemers, subsidies en donaties. Door de maatregelen omtrent Covid-19 kunnen

sinds maart 2020 niet alle fysieke ontmoetingen doorgang vinden, hierdoor loopt OGJG inkomsten mis. 

Oplossing:

1) Verschuiving van live naar digitale activiteiten. Middels drie projecten kunnen de werkzaamheden van

OGJG digitaal doorgang vinden. Inmiddels zijn (een deel van) de fysieke ontmoetingen ook weer mogelijk. 

2) In 2020 heeft OGJG gebruik gemaakt van de NOW regeling om loonkosten (deels) te kunnen dekken. 

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het

geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn,

onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die

willen participeren.
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

Informatie over gedragscodes Informatie over gedragscodes Informatie over gedragscodes Informatie over gedragscodes 

Binnen Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zijn de volgende normen & waarden opgenomen in het beleid.

- Positieve houding: We denken in mogelijkheden niet in problemen, we nemen geen cynische houding

aan en leggen de nadruk op dat wat wel mogelijk is.

- Streven naar (persoonlijke) ontwikkeling: Wij zijn een lerende organisatie en geloven in de verbinde

kracht van kennis. We vinden het belangrijk dat we onszelf binnen de functie blijven ontwikkelen.

- Constructieve kritische houding: We durven elkaar aan te spreken op gedrag en doen dit op een

opbouwende manier zodat de ander het gedrag kan veranderen.

- Nakomen van afspraken: We stellen realistische doelen, streven ten alle tijden naar het behalen van deze

doelen en communiceren tijdig als afspraken niet kunnen worden nagekomen.

- Professioneel handelen: We zijn ons ervan bewustzijn dat we het gezicht van OGJG zijn. We zijn daarom

altijd vriendelijk en professioneel in het contact met alle betrokkenen.

-Eigen initiatief: We moedigen elkaar aan om nieuwe ideeën te delen. Deze ideeën worden door de ander

met een open houding ontvangen.

- Integriteit: We voelen ons veilig en werken vanuit vertrouwen met elkaar.

- Intrinsieke motivatie: We hebben helder voor ogen waarom we dingen doen zoals we die doen. Als wij

hier op een zeker moment geen antwoord (meer) op hebben dan gaan wij ofwel actief op zoek naar het

antwoord, ofwel veranderen we ons handelen zodat de motivatie wordt hervonden.

- Kwaliteit: Wij worden door onze stakeholders (ouderen, studenten, zorg- en welzijnsorganisaties,

beleidsmakers, gemeenten) geassocieerd met kwalitatieve kennisoverdracht.
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

2.1 2.1 2.1 2.1 BALANSBALANSBALANSBALANS PER 31 DECEMBER 2020  PER 31 DECEMBER 2020  PER 31 DECEMBER 2020  PER 31 DECEMBER 2020 

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA

    

Vorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activa
16.629 55.262

Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen
303.974 112.943

320.603 168.205

PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA

RESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSEN

Overige reserve 88.571 80.390

KORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDEN
232.032 87.815

320.603 168.205
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

2.2 2.2 2.2 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTENSTAAT VAN BATEN EN LASTENSTAAT VAN BATEN EN LASTENSTAAT VAN BATEN EN LASTEN  OVER 2020  OVER 2020  OVER 2020  OVER 2020 

2020

Begroting  

2020 2019

€ € €

BatenBatenBatenBaten

Baten van overheidsorganen 37.202 9.327 9.452

Baten uit loterijorganisaties 50.000 100.000 -

Baten uit fondsenwerving 112.122 138.270 170.987

199.324 247.597 180.439

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten /Baten als tegenprestatie voor de levering van producten /Baten als tegenprestatie voor de levering van producten /Baten als tegenprestatie voor de levering van producten /

dienstendienstendienstendiensten 50.047 194.000 55.683

249.371 441.597 236.122

LastenLastenLastenLasten

Besteed aan doelstelling 193.266 415.032 169.760

Wervingskosten 76 500 9.841

Kosten beheer en administratie 47.848 26.065 48.755

Totaal van som der kostenTotaal van som der kostenTotaal van som der kostenTotaal van som der kosten 241.190 441.597 228.356

Totaal van netto resultaatTotaal van netto resultaatTotaal van netto resultaatTotaal van netto resultaat 8.181 - 7.766

Bestemming saldo van baten en lastenBestemming saldo van baten en lastenBestemming saldo van baten en lastenBestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 8.181 7.766
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

2.3 2.3 2.3 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGGRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGGRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGGRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon Informatie over de rechtspersoon Informatie over de rechtspersoon Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is feitelijk en statutair gevestigd op Haarlemmerstraat 121, 1013 EN te

Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60762233.

Algemene toelichting Algemene toelichting Algemene toelichting Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan bestaan voornamelijk uit: Welzijnswerk voor

ouderen. het welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties (Rjk C2), die

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

Grondslagen Grondslagen Grondslagen Grondslagen 

Vorderingen Vorderingen Vorderingen Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen

sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde

van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde

overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde

van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste

van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering

gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves Overige reserves Overige reserves Overige reserves 

Overige reserves zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van Stichting Oud Geleerd

Jong Gedaan. Het bestaat volledig uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de stichting

te garanderen.

 

 / pagina 6 van 12



Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

Kortlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

De bepaling van het resultaat De bepaling van het resultaat De bepaling van het resultaat De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten Baten Baten Baten 

Onder de baten worden de baten verantwoord waarvoor Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zelf het risico

draagt. Baten worden verantwoord op het moment dat de baten zijn toegezegd. 

Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten 

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

hebben.
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

2.4 2.4 2.4 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA 

    

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren 9.025 22.164

Overige vorderingen en overlopende activa 7.079 33.098

Belastingen en premies sociale verzekeringen 525 -

16.629 55.262

Belastingen en premies sociale verzekeringenBelastingen en premies sociale verzekeringenBelastingen en premies sociale verzekeringenBelastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 525 -

Overige vorderingen en overlopende activaOverige vorderingen en overlopende activaOverige vorderingen en overlopende activaOverige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen - 732

Nog te ontvangen bedragen 7.079 32.366

7.079 33.098

Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen

ING 303.974 112.943
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

PASSIVA PASSIVA PASSIVA PASSIVA 

RESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSENRESERVES EN FONDSEN

In onderstaand overzicht is het verloop van de overige reserves weergegeven:

Overige re-

serve

€

Stand per 1 januari 2020 80.390

Uit resultaatverdeling 8.181

Stand per 31 december 2020 88.571

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 169 9.641

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen - 3.892

Overige schulden en overlopende passiva 231.863 74.282

232.032 87.815

Schulden aan leveranciers en handelskredietenSchulden aan leveranciers en handelskredietenSchulden aan leveranciers en handelskredietenSchulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 169 9.641

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringenSchulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringenSchulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringenSchulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 3.892

Overige schulden en overlopende passivaOverige schulden en overlopende passivaOverige schulden en overlopende passivaOverige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie 2021 220.000 44.522

Vooruitgefactureerde bedragen - 20.000

Vakantiegeld 11.863 5.155

Te betalen netto lonen - 3.632

Nog te betalen bedragen - 973

231.863 74.282
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam

2.5 2.5 2.5 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

Begroting  

2020 2019

€ € €

BatenBatenBatenBaten

Baten van overheidsorganen 37.202 9.327 9.452

Baten uit loterijorganisaties 50.000 100.000 -

Baten uit fondsenwerving 112.122 138.270 170.987

199.324 247.597 180.439

Baten van overheidsorganenBaten van overheidsorganenBaten van overheidsorganenBaten van overheidsorganen

Subsidies Gemeentes 37.202 9.327 9.452

Baten uit loterijorganisatiesBaten uit loterijorganisatiesBaten uit loterijorganisatiesBaten uit loterijorganisaties

Bijdrage Vriendenloterij 50.000 100.000 -

Baten uit fondsenwervingBaten uit fondsenwervingBaten uit fondsenwervingBaten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving 112.122 138.270 170.987

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten / dienstenBaten als tegenprestatie voor de levering van producten / dienstenBaten als tegenprestatie voor de levering van producten / dienstenBaten als tegenprestatie voor de levering van producten / diensten

Nettobaten 55.660 200.000 64.174

Inkoopwaarde van de baten -5.613 -6.000 -8.491

BrutowinstBrutowinstBrutowinstBrutowinst
50.047 194.000 55.683

 

NettobatenNettobatenNettobatenNettobaten

Baten uit eigen bijdragen 55.660 200.000 64.174

Inkoopwaarde van de batenInkoopwaarde van de batenInkoopwaarde van de batenInkoopwaarde van de baten

Inkoopwaarde materiaal 1.734 2.000 3.363

Inkoopwaarde informatiebijeenkomsten 3.879 4.000 5.128

5.613 6.000 8.491

Besteed aan doelstellingBesteed aan doelstellingBesteed aan doelstellingBesteed aan doelstelling

Personeelskosten 128.268 371.932 136.823

Overige personeelskosten 16.580 42.100 8.218

Werk derden 48.418 1.000 24.719

193.266 415.032 169.760
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2020

Begroting  

2020 2019

€ € €

WervingskostenWervingskostenWervingskostenWervingskosten

Verkoopkosten 76 500 9.841

Kosten beheer en administratieKosten beheer en administratieKosten beheer en administratieKosten beheer en administratie

Personeelskosten 6.566 6.565 6.566

Huisvestingskosten 5.556 7.000 5.082

Kantoorkosten 25.838 4.500 30.139

Algemene kosten 9.888 8.000 6.968

47.848 26.065 48.755

PersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskostenPersoneelskosten

Bruto lonen 6.566 6.565 6.566

HuisvestingskostenHuisvestingskostenHuisvestingskostenHuisvestingskosten

Betaalde huur 5.556 7.000 5.082

KantoorkostenKantoorkostenKantoorkostenKantoorkosten

Drukwerk 1.850 1.500 25.494

Kosten automatisering 22.459 2.000 3.946

Porti 842 - 256

Overige kantoorkosten 267 1.000 266

Telefoon- en faxkosten 420 - 177

25.838 4.500 30.139

Algemene kostenAlgemene kostenAlgemene kostenAlgemene kosten

Abonnementen en contributies 1.024 - 361

Assurantiepremie 1.445 2.000 858

Accountantskosten, andere niet-controlediensten 7.220 4.000 3.741

Betalingsverschillen -68 - 238

Advieskosten - - 1.258

Bankkosten 267 - 236

Overige algemene kosten - 2.000 276

9.888 8.000 6.968
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Amsterdam, 3 maart 2021

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Bestuurder

E. van Arkel

Bestuurder

I.M. Nieuwland

Ondertekening leden raad van

toezicht: 

G.C. Bakker F. Venneman P.F. Sinning
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