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1. Vrijwilligers 
Wat verwachten wij van vrijwilligers bij Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot? 

1. Voldoen aan de gestelde activiteit gerichte eisen, waaronder bijvoorbeeld minimum 

leeftijd en/of in een aantal gevallen functie gerelateerde voorwaarden, bijvoorbeeld 

ervaring. Informatie hierover is op te vragen bij activiteit.  

2. Met anderen kunnen/willen samenwerken om het doel van een activiteit te bereiken. 

3. Bereidheid en mogelijkheid hebben zich voor een bepaalde periode aan een activiteit 

te verbinden. Of voor onbepaalde tijd zoals bijvoorbeeld in één van de commissies 

van SJBE. 

4. Bewust zijn van het feit dat vrijwilligerswerk een vrijwillige keuze is, maar geen 

vrijblijvende keuze. Afspraak is afspraak.  

5. Verantwoordelijkheid en voorbeeldgedrag tonen, zeker tijdens een activiteit met 

deelnemers. 

6. Begeleiding en sturing accepteren waar nodig en zich willen ontwikkelen als dit voor 

een activiteit nodig is. Maar uit ook gerust feedback naar de stichting, doe dit wel op 

een geschikt moment. 

7. Per activiteit bestaan uiteraard een aantal regels waar de vrijwilliger zich aan dient te 

houden. 

8. Misschien wel het belangrijkste: het erg leuk vinden om met kinderen te werken. 

Wat verwachten wij extra van een coördinatie van een commissie 

1. Aanspreekpunt richting ouders en bestuur van de Stichting 
2. Respectvolle representatie van de Stichting naar alle betrokkenen 

3. Veilige situatie creëren en waarborgen voor zowel kinderen als vrijwilligers. Denk 

hierbij ook aan NIX18, weersomstandigheden, gebruik materiaal (verankeren 

springkussens) 

4. Begroting voor einde van het jaar indienen 

5. Twee maanden na activiteit resultatenafrekening 

6. Afwijkingen op bovenstaande punten bespreken met bestuur 

Wat mogen vrijwilligers verwachten van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot? 
1. Begeleiding, training en eventueel waar nodig scholing. Bijvoorbeeld een 

introductiegesprek bij nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger kan altijd contact opnemen 

met de stichting via een van de bestuursleden of info@jeugdwerkberkelenschot.nl 

voor vragen en of opmerkingen. 

2. Iedere vrijwilliger is op dit moment via de gemeente Tilburg verzekerd voor 

ongevallen en aansprakelijkheid. Voor schade die niet door de verzekering wordt 

vergoed, omdat het veroorzaakt wordt door opzet, grove schuld of ernstige 

nalatigheid van de vrijwilliger, kan geen beroep op Stichting Jeugdwerk Berkel-

Enschot worden gedaan. 

3. De mogelijkheid om stage te lopen bij een bepaalde activiteit voor een 

opleiding/school. 

4. Een gepaste waardering voor het gedane vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld presentjes of 

een borrel/barbecue aan het eind van een activiteit. 

5. Oplossen van conflicten tussen vrijwilligers onderling of een vrijwilliger met de 

stichting. De voorzitter van het bestuur treedt hierbij op als bemiddelaar. 

6. Duidelijke informatie voorafgaand of tijdens een activiteit. Informatie zal onder andere 

via e-mail, brief of website worden gedeeld. 

mailto:info@jeugdwerkberkelenschot.nl
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7. Werving van voldoende vrijwilligers om een activiteit te doen slagen. 

8. Onkostenvergoeding voor gemaakte kosten, bijvoorbeeld gereden kilometers voor 

een activiteit. De vrijwilliger kan hiervoor terecht bij de commissie van de activiteit. 

Onkostenvergoedingen 

Vrijwilligers kunnen voor de onkosten die zij maken voor een activiteit kiezen uit twee 

mogelijkheden: 

1. Niet declareren. 

Het spreekt voor zich dat het voor de Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot te allen tijde 

voordeliger is om niet te declareren. Kosten die zijn gemaakt in de vorm van woon/werk 

verkeer kunnen niet gedeclareerd worden. Verder zijn alle declaraties bespreekbaar met het 

bestuur. 

2. Wel declareren 

Vrijwilligers krijgen de werkelijk gemaakte onkosten vergoed, maar er wordt geen vergoeding 

verstrekt voor geïnvesteerde tijd. Declaraties worden ingediend bij de verantwoordelijke van 

de activiteit. Vervolgens gaan deze binnen twee maanden na de activiteit naar de 

penningmeester van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Voor het einde van het 

kalenderjaar dienen onkostendeclaraties van dat jaar te worden ingediend. Bij declaraties die 

later worden ingediend, beslist de penningmeester over de uitbetaling. Declaratieformulieren 

zijn op te vragen bij de verantwoordelijke van de activiteit en bij het bestuur 

(penningmeester). 

Reiskosten 

- Eigen auto: bij gebruik van de eigen auto tijdens een activiteit bedraagt de 

kilometervergoeding € 0,30 per gereden kilometer. Als vrijwilliger van en naar een activiteit 

reizen is op eigen kosten.  

- Openbaar vervoer: gemaakte kosten voor de kortste route worden vergoed. 

Van de website is het declaratieformulier te downloaden waar kilometers gespecificeerd 

moeten worden ingevuld. De verantwoordelijke van de desbetreffende commissie zorgt na 

goedkeuring voor verdere afwikkeling met de penningmeester. 

Waskosten  

Wasbeurten worden vergoed met een vergoeding van € 2,- per wasbeurt. Hierbij wordt 

uitgegaan van een wascapaciteit van minimaal 6 kg per wasbeurt.  

Porto- en telefoonkosten 

Rondbrengen van poststukken wordt vergoed met € 0,20 per poststuk. Telefoonkosten 

worden enkel in overleg met de penningmeester vergoed. Van de website is het 

declaratieformulier te downloaden waar porto -en telefoonkosten gespecificeerd ingevuld 

moeten worden. De verantwoordelijke van de desbetreffende commissie zorgt na 

goedkeuring voor verdere afwikkeling met de penningmeester. 

Jubilea e.d. 

Ter beoordeling van het bestuur wordt gezorgd voor een cadeau bij: huwelijk, jubileum, 

geboorte en afscheid van “vaste” vrijwilligers (dit houdt in leden van het bestuur en leden van 

de VBG’s) Hiervoor staat een bedrag van € 50,00.  

Hulp bestuur 
Als een commissie verwacht dat zij te weinig vrijwilligers heeft voor het uitvoeren van een 

activiteit, kan een commissie zich tot het bestuur wenden voor hulp bij het vinden van 
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vrijwilligers. Het bestuur zal een actieve rol hierin spelen als tijdig om hulp wordt gevraagd. 

Commissies stellen het bestuur bij een verwacht tekort aan vrijwilligers in ieder geval vier 

weken voorafgaand aan de activiteit op de hoogte. Voor KinderVakantieWerk is deze termijn 

zes weken.  

2. Materialen 
Commissie materiaal 
SJBE kent een commissie materiaal. Deze commissie draagt (mede) de zorg voor het 

inventariseren, inkopen, verhuren en uitlenen van materialen. Een activiteit heeft altijd 

voorrang op het uitlenen van materiaal aan vrijwilligers. De commissie materiaal is 

bereikbaar via het e-mailadres info@jeugdwerkberkelenschot.nl. 

Op een centrale locatie wordt de uitleen van de materialen bijgehouden.  

Opslag 

De opslag is op het adres: Udenhoutseweg 2, 5056 PE, Berkel-Enschot.  

De sleutel van de opslag is op te vragen bij het bestuur of commissie materiaal. De opslag 

dient na een activiteit schoon en opgeruimd achter gelaten te worden. Alle materialen 

hebben een vaste plaats in de opslag. Materialen dienen op de juiste plek teruggeplaatst te 

worden. 

Materiaal inventarisatie 

Materialen dienen regelmatig geïnventariseerd te worden door de commissies. In ieder geval 

vindt minstens één keer per jaar door de commissie materiaal een volledige inventarisatie 

plaats van de grote materialen. De commissie materiaal deelt na de inventarisatie de lijst met 

materialen met het bestuur. 

Onderhoud  
Onderhoud van materialen wordt onder toezicht van de commissie materiaal gedaan. Indien 

er materialen onderhoud nodig hebben of beschadigd/kapot zijn, laat een vrijwilliger dit aan 

de commissie materiaal weten. Voor het helpen bij het onderhoud zullen door de commissie 

materiaal vrijwilligers worden benaderd. 

Verhuren en uitlenen van materialen 

Voor vrijwilligers: 

Materialen mogen door de vaste vrijwilligers van de VBG’s en het bestuur geleend worden. 

De materialen die SJBE verhuurt zijn hiervan uitgezonderd. Voor de vaste vrijwilligers van 

SJBE geldt wel een verlaagd huurtarief. Meer informatie is op te vragen bij de commissie 

materiaal. Uitlenen van materialen gebeurt altijd door een aanvraag te sturen naar de 

commissie materiaal. 

Voor derden: 

Materialen kunnen via een vrijwilliger aan personen buiten SJBE verhuurd worden. De 

huurtarieven zijn op te vragen bij de commissie materiaal. De vrijwilliger die namens SJBE 

materialen verhuurt, draagt zorg voor het uitgeven en innemen van het materiaal. Zowel bij 

uitgifte als inname controleert de vrijwilliger het materiaal op eventuele schade. 

Huuraanvragen en –overeenkomsten zijn op te vragen bij de commissie materiaal. De 

commissie materiaal houdt een uitleenlijst bij. 

Let op: vraag benodigde materialen zo vroeg als mogelijk aan bij de commissie materiaal. Zo 

weet de commissie materiaal welke materialen wanneer uitgeleend zullen worden en kan 

tijdig een planning worden gemaakt. Zo kunnen meer mensen gebruik maken van de 

materialen van SJBE en worden zo min mogelijk mensen teleurgesteld. 

mailto:info@jeugdwerkberkelenschot.nl
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3. Communicatie 
Logo 
Voor Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot wordt één logo gebruikt. Dit is het ronde logo.  

Lettertypes 
Voor de uitingen namens Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot met de “buiten achtergrond” 

wordt het speelse lettertype REIS gebruikt. Dit is het lettertype wat er uit ziet als 

penseelstreken. 

Voor zakelijkere doeleinden, zoals de informatie onderop de posters, wordt het lettertype 

Myriad Pro gebruikt. 

Kleuren 
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot heeft geen verplichtingen qua kleurgebruik. De kleuren 

uit het logo, die we wel vaker terug laten komen, zijn: 

Blauw:  HEX #17479E  RGB 23,71,158 CMYK 100,85,0,0 

Geel:  HEX #FFDD00 RGB 255,221,0 CMYK 0,10,100,0 

Kwaliteitswaarborging  
Om de kwaliteit te waarborgen verloopt alle externe communicatie via een van de volgende 

personen: 

- Voorzitter; 

- Secretaris; 

- Commissie communicatie; 

- VBG’s na overleg met het bestuur. 

Websites (domeinen) 
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot bezit de volgende domeinen: 

- www.jeugdwerkberkelenschot.nl 

- vrijwilligers.jeugdwerkberkelenschot.nl 

- inschrijven.jeugdwerkberkelenschot.nl 
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4. Sponsoren en fondsen (subsidies) 
Algemeen 
Inkomsten uit subsidies en sponsoring zijn de belangrijkste inkomstenstromen van SJBE. 

Het genereren van vaste inkomstenbronnen is essentieel om de doelen van SJBE te 

verwezenlijken. In dit deel van het beleid van SJBE zal de strategie worden beschreven om 

voldoende inkomsten te genereren.  

Sponsoren 
Sponsoren hebben naast sociale motieven ook andere reden om te sponsoren. Voor 

bedrijven is het interessant om bijvoorbeeld de naamsbekendheid te vergroten of hun imago 

te verbeteren. In ruil voor hun sponsoring verwachten zij een tegenprestatie van de 

ontvanger. Deze tegenprestatie kan zijn in de vorm van: een reclamebord, advertentie, 

vermelding op de website of anderszins. 

Stap 1: Voorbereiding 

Doelstelling 

Jaarlijks moeten de sponsor- en fondsinkomsten voldoende ruimte bieden voor het uitvoeren 

van de activiteiten van SJBE. De begroting van SJBE is de basis voor deze doelstelling.  

Doelgroepen  

SJBE richt zich voornamelijk op twee doelgroepen: 

- bedrijven in en rondom Berkel-Enschot (doelgroep 1); 

- bedrijven en instanties uit het netwerk van onze vrijwilligers (doelgroep 2).  

Doelgroep 1: Bedrijven kunnen hun naamsbekendheid vergroten en hun imago verbeteren. 

Doelgroep 2: Via warme contacten kunnen wij goodwill krijgen bij bepaalde bedrijven.  

Sponsorpakket/producten  

Om sponsoren aan te trekken is het noodzakelijk om een interessant sponsorpakket aan te 

bieden. 

Stap 2: Werving 

2.1 Sponsorvergadering 

Voorafgaand aan de sponsorbezoeken in februari wordt door de commissie fondsen- en 

sponsorwerving in januari een bijeenkomst ingepland waarin het volgende wordt behandeld: 

• Prospectlijst wordt uitgebreid door netwerk en gecheckt op actualiteit; 

• Prospects worden verdeeld onder de vrijwilligers; 

• Uitleg aanpak (e-mail, telefoon/bezoek, target); 

• Wat kan ik doen als ik bij een prospect de deur binnenkom? (a.d.h.v. ervaring); 

• Sponsormappen worden verspreid met daarin de volgende zaken:  

o Verstuurde e-mail 

o Brochures  

o Sponsorcontracten 

o Voorbeelden naamsvermelding 

Lijst met potentiële sponsoren -> Informerende e-mail waarin bezoek wordt aangekondigd -> 

Bezoek met sponsormap -> Sponsorcontract sluiten. 
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2.2 Evaluatie 

Na de sponsorbezoeken wordt het resultaat onderzocht. Aan de hand van de evaluatie wordt 

het sponsorbeleid voor het volgende jaar aangepast en verbeterd. 

Stap 3: beheer 

Om een duurzame relatie op te bouwen met sponsoren is het belangrijk om contact te 

houden. Er is voor beide partijen een win-win situatie waardoor je de relatie kan zien als 

gelijke. Naast de wederzijdse prestatie is het goed om de relatie te onderhouden doormiddel 

van een klein bedankje achteraf. In dit bedankje kunnen we onze waardering uiten richting 

de sponsor en het effect van de sponsoring benadrukken. Dit met als doel een duurzame 

relatie op te bouwen en te onderhouden. 

Stap 4: Afronding/bedankje 

In december van elk jaar wordt een ansichtkaart of in een andere vorm een foto van het 

sponsordoek en de beste wensen naar alle sponsoren gestuurd.  

Fondsen 
Fondsen hebben andere motieven dan sponsoren om een bijdrage te leveren aan de 

activiteiten van SJBE. In tegenstelling tot sponsoren hoeven fondsen veelal geen 

tegenprestatie in de vorm van een advertentie of naamsvermelding. Fondsen steunen een 

project omdat zij de doelstelling hebben om projecten te ondersteunen die ten goede komen 

aan de maatschappij. 

Stap 1: Voorbereiding  

Fondsen selecteren  

Er zijn meer dan 1000 fondsen in Nederland. Uit al deze Fondsen is het aan ons de fondsen 

te selecteren die aansluiten bij de door de stichting te verwezenlijken doelen.  

Stap 2: Werving  

Schematisch weergegeven is het te doorlopen proces bij fondsenwerving als volgt: 

1. Lijst met potentiële fondsen; 

2. Contactpersonen achterhalen en telefonisch informeren; 

3. Tijdsplanning voor aanvraag helder krijgen en kans van slagen bepalen; 

4. Aanvraag invullen en indienen; 

5. Telefonische opvolging, ontvangst van aanvraag en beslissing afwachten. 

Stap 3: Beheer 

Het beheer van fondsen is anders dan sponsorbeheer. Fondsen investeren in jouw project 

door een bepaalde overtuiging die het fonds uitdraagt. Het is belangrijk te laten zien dat het 

ontvangen geld daadwerkelijk juist besteed is. Na afloop van de activiteit zal de betreffende 

commissie het fonds informeren door middel van een bedankbrief, foto’s, reacties van 

kinderen/vrijwilligers en wanneer nodig een financieel overzicht. Afhankelijk van de donatie 

kan er ook persoonlijk contact plaatsvinden met de contactpersoon van het donerende fonds. 

Stap 4: Afronding/bedankje 

In december van elk jaar wordt een ansichtkaart of in een andere vorm een foto van het 

sponsordoek en de beste wensen naar alle fondsen die op het sponsordoek staan gestuurd.  
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5. Financieel  
Financiën algemeen  
Op het einde van elk jaar wordt een financieel overzicht uitgegeven vanuit de stichting 
opgesteld door de penningmeester. Het financieel overzicht bevat de resultatenrekening en 
balans van het betreffende jaar en de begroting voor het komende jaar. Verder worden de 
financiële overzichten van de onder de stichting uitgegeven activiteiten gecontroleerd. Deze 
controle gebeurt aan de hand van de begroting en de resultatenrekening van de activiteit. De 
begroting van de activiteit wordt in het stichting format aangeleverd bij de penningmeester in 
december van het voorgaande jaar. De resultatenrekening van de activiteit wordt na afloop 
van de activiteit in een stichting format aangeleverd bij de penningmeester samen met 
bonnen van uitgave en inkomsten.  

Begrotingsformat 
Elke activiteit maakt een eigen begroting alvorens de activiteit van start gaat. Een verkorte 
versie van deze begroting wordt in december van het voorgaande jaar naar de 
penningmeester gestuurd voor goedkeuring.  

De posten die behandeld worden zijn: 

Inkomsten 

Inschrijfgeld / Verkoop – Inschrijfgeld bijvoorbeeld voor KVW of Kaartverkoop opbrengsten 
bijvoorbeeld voor Sinterklaas en Carnaval. Koningsdag heeft bijvoorbeeld opbrengsten uit de 
verkoop van marktplekken, drinken en etenswaren.  

Sponsoring – Opbrengsten uit sponsoring.  

Activiteiten geld stichting – Bij een tekort op de begroting of bij een grote 
investering/activiteit kan een bedragen van de stichting worden gevraagd.  

Acties / Overig – Alle opbrengsten en acties die niet behoren bij bovengenoemde kunnen 
worden toebedeeld aan overig.  

Uitgave  

Locatie / Huisvesting – Kosten gemaakt aan locatie of huisvesting. 

Algemene zaken – Kleine algemene kosten, bijvoorbeeld servies, knutselmateriaal, 
schoonmaakmiddelen, enzovoort.  

Vergunningen / verzekeringen – Kosten gemaakt aan vergunning en verzekering.  

Vrijwilligerskosten – Kosten gemaakt aan vrijwilligers, bijvoorbeeld km declaraties.  

Kantoor / Post – Kosten gemaakt omtrent kantoor, papier en post.  

Drank en etenswaren -  Kosten gemaakt aan eten en drinken. 

Sanitair – Kosten gemaakt omtrent sanitaire voorzieningen.  

Activiteiten / Programma – Kosten die toebedeeld worden aan de georganiseerde activiteit 
of programma.  

Publiciteit – Kosten gemaakt omtrent reclame, drukwerk enzovoort.  

Kosten stichting – De stichting maakt kosten maar heeft geen inkomsten. Om de stichting 
te laten voortbestaan wordt er kosten verrekend bij elke activiteit georganiseerd onder de 
stichting. Deze kosten bedraagt 5% van de totale activiteitinkomsten. 

Overige kosten – Alle kosten die niet behoren in bovenstaande  uitgave posten, zo ook de 
onvoorziene kosten.  
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Resultatenrekening format 
Na elke activiteit georganiseerd onder de stichting wordt een resultatenrekening opgesteld 
voor de activiteitorganisatie. Dit om een overzicht van de activiteit financieel gezien te 
krijgen. Deze resultatenrekening mag opgesteld worden naar eigen inzicht. De 
resultatenrekening wordt naar de penningmeester van het bestuur gestuurd  

Bij onduidelijkheid van de resultatenrekening vanuit de penningmeester of het bestuur kan 
om de volledige resultatenrekening of een toelichting worden gevraagd.  

Begroting Stichting  
De begroting wordt opgesteld door de penningmeester en wordt aan het begin van het 
betreffende jaar openbaar gemaakt voor stichting belanghebbende. De begroting van de 
stichting is opgebouwd in kostengroepen. De kostengroepen zijn: 

10 Activiteiten - De winsten of verliezen die de commissies hebben behaald. De winsten 
worden opgebouwd als reserve voor grotere uitgaven of investeringen. 5% van de inkomsten 
per activiteit worden weggeschreven aan het eigen vermogen van de stichting.  

20 Sponsoring algemeen – Alle sponsorinkomsten bedoeld richting de stichting en de 
kosten die gemaakt zijn om deze sponsoring binnen te halen. 

30 Fondsen – Alle inkomsten uit fondsen binnengehaald voor het bestuur en de kosten die 
gemaakt zijn om deze fondsen binnen te halen.  

40 Subsidies – Alle inkomsten uit subsidies bedoeld voor de stichting en de kosten die 
gemaakt worden voor deze subsidies. 

50 Materiaal – Inkomsten door verhuur van materiaal of kosten door reparatie of aankoop.  

60 Kantoor/post – Kosten die gemaakt zijn aan kantoor zaken of post, zoals briefpapier, 
bezorgkosten, postzegels enz.  

70 Bestuurskosten – Kosten voor het bestuur algemeen en inkomsten uit de procentuele 
commissie afdragen of bestuursactiviteiten. 

80 Verzekeringen/KvK – Kosten gemaakt aan verzekeringen voor de stichting en 
vrijwilligers en aan de kamer van koophandel. 

90 Publiciteit – Kosten en inkomsten gemaakt aan de publiciteit, zoals de site, reclame, enz. 

100 Bankkosten – Kosten richting de bank en inkomsten aan rente.  

110 Opleidingen – kosten aan opleidingen, cursussen of trainingen.  

120 Lief en leed  -  Kosten gemaakt aan lief en leed richting verwanten van de stichting. 

130 Vrijwilligers – Kosten gemaakt voor de vrijwilligers van de stichting. 

399 Overige – Overige kosten of inkomsten. 

Resultatenrekening Stichting 
De resultatenrekening wordt aan het begin van het opvolgende jaar opgemaakt door de 
penningmeester en openbaar gemaakt voor stichting belanghebbende. De 
resultatenrekening van de stichting is opgebouwd uit dezelfde kostengroepen als de 
begroting. Per kostengroep is een overzicht toegevoegd waar de gerealiseerde inkomsten of 
uitgave gespecificeerd worden. 

Bankrekening 
De bankrekening van de stichting wordt beheert door de penningmeester van de stichting. 
Een tweede bankpas is in bezit van de voorzitter voor eventuele aankopen op pin, spoed 
overschrijvingen en controle. Op de bankrekening staat een bedrag rond de €800. Overige 
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gelden staan op de spaarrekening. Tijdens activiteiten waar veelvuldig via de bankrekening 
bedragen afgeschreven worden kan het bedrag op de rekening hoger zijn.  

Kas 
De kas is in bezit van de secretaris. De kas bedraagt gemiddeld €100,00. Voorafgaand aan 
activiteiten kan dit bedrag worden verhoogd. Na afloop van activiteiten kan gestort worden 
op de bankrekening. De kas wordt gemiddeld vier keer per jaar gecontroleerd door de 
penningmeester. Hierbij worden bonnen van alle uitgaven gebruikt.  

Financiële punten 
- Km vergoeding wordt verrekend door middel van het aantal gereden kilometers voor de 

activiteit of stichting te vermenigvuldigen met € 0,30. Het aantal kilometers dat gereden 
is, wordt berekend via de snelste weg via Google Maps.  

- Om de stichting te laten voortbestaan wordt er kosten verrekend bij elke activiteit 
georganiseerd onder de stichting. Deze kosten bedraagt 5% van de totale 
activiteitinkomsten. 

- Alle positieve saldo’s gerealiseerd door activiteiten worden in één activiteiten pot gestopt 
waar aanspraak op gemaakt kan worden door activiteiten bij een grote investering of 
bijzondere kosten. Om hier aanspraak op te maken dient er een verzoek ingediend te 
worden bij het bestuur samen met de begroting.  
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