
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2019 

  

 

 

 

 

 



 
 

Stichting Gezinshuis Alas 

Voorhout 

 

Datum: 21-04-2020 

 

Balans tot en met 31-12-2019 

 

Omschrijving Activa   Passiva 

Bank  8.886 

Eigen vermogen    8.886 

  ----------  ------------- 

Saldo  8.886  8.886 

 

 

Winst & verlies 01-01-2019 tot en met 31-12-2019  

OMSCHRIJVING VERLIES  WINST 

Bijdragen aan derden  600 

Drukwerk en porti  37 

Ontvangen bijdragen/giften    9.523 

Saldo winst  8.886 

  ----------  ------------- 

  9.523  9.523 

  



 
 

Toelichting op de jaarrekening 2019 

 

Doelstelling Stichting 

De stichting heeft ten doel: 

a. Om zonder winstoogmerk, en daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) 

ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven te beheren en ter beschikking te 

stellen aan Gezinshuis Alas. De ingezamelde middelen komen direct en uitsluitend 

ten goede aan het verblijf en het herstel van de in het gezinshuis geplaatste kinderen 

en kwetsbare moeders; 

b. Om, gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige gezinsvormen, in de regio 

Leiden en Duin- en Bollenstreek het bestaan van gezinshuizen positief onder de 

aandacht te brengen in de hoop daarmee mensen te inspireren om zelf een 

gezinshuis te realiseren en daarbij te ondersteunen.  

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Boekjaar  

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Resultaat 

Stichting gezinshuis Alas heeft als doel om over EUR 100.000 te beschikken op het moment 

dat de nieuwbouw is afgerond, zodat er met die financiën de woon units voor de moeders 

ingericht kan worden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het werven van fondsen en donateurs; 

b. het aanvragen van subsidies; 

c. het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations; 

d. het verder promoten van gezinshuizen door middel van (sociale) media, free 

publicity en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden; 

e. alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.  

In 2019 is er een begin gemaakt met het behalen van het financiële doel, dit zal in 2020 

worden voortgezet.  

  



 
 

Ondertekening van de jaarrekening 

Voorhout, 13 mei 2020 

 

Bestuur Stichting Gezinshuis Alas, namens deze 

 

 

Dhr. J. van Dam Mevr. T. van Aken 

Voorzitter  Penningmeester 

 


