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Stichting Buzinezzclub Foundation maakt jaarlijks het verschil in de levens van honderden jongeren 

die we nieuw begeleiden, en de ruim 4.500 jongeren die al member van de club zijn. We staan 

nauw met onze ‘members’ in contact. Het gaat stuk voor stuk om bijzondere jongeren, die bij 

binnenkomst kampen met veel problemen. Het jaar 2021 was daarom extra intensief voor onze 

organisatie en werd gekenmerkt door de nasleep van de COVID-19 pandemie, met grote impact 

op onze dagelijkse werkzaamheden. Toch hebben we in dit jaar veel bereikt, met name voor de 

back-office en de structuur van de organisatie. De hoogtepunten:

• 317 members hebben in 2021 deelgenomen aan onze programma’s;

• Het besluit en de eerste stappen tot een ANBI-structuur;

• Uitvoering van de opschalingsstrategie in de eerste regio: opendeur beleid in Rotterdam voor 

alle jongeren, die ons nodig hebben met financiele steun van Start Foundation;

• Positioneringsstrategie en plan voor verbetering van de sector met FNO Jongeren INC;

• Geconsolideerd resultaat van de uitvoeringsorganisatie van € 83.000 positief.

De dagelijkse uitvoering: een pittig jaar voor het hele team

Het schakelen tussen thuis en op locatie werken is voor onze organisatie een grote uitdaging 

gebleken. Ons werk is persoonlijk en met name in groepsverband, waardoor we nieuwe wegen 

hebben moeten ontdekken voor een effectieve werkwijze. Daar komt bij dat de pandemie de 

mentale problematiek van onze members significant heeft verzwaard, met als gevolg een 

noodzaak voor intensievere begeleiding. Ook in 2022 zien we dat de problematiek onder jongeren 

is toegenomen, een allarmende constatering. Toch zijn er ook lichtpunten te benoemen in 2021. 

Begin van dit jaar zijn nieuwe projecten gestart in de regio Maassluis-Schiedam-Vlaardingen. 

Hiernaast zijn er verlengingscontracten overeengekomen met IJsselgemeenten en Eindhoven. Ook 

is van verschillende geeffondsen financiering ontvangen om members te begeleiden die tussen 

wal en schip vallen. Bovendien biedt de krappe arbeidsmarkt ook voor onze members veel kansen! 

ANBI-status: een nieuwe fase voor Clubhuis Nederland 

In 2021 heeft de organisatie een bijzondere beslissing genomen. 

In overleg met verschillende stakeholders is de omvorming naar 

een ANBI-stichting onderzocht. Hierbij bleek de kortste route naar 

een ANBI-status, de overdracht van het eigenaarschap van de 

sociale onderneming door oprichter Leo van Loon aan de Stichting 

Buzinezzclub Foundation (voorheen geheten: Stichting Clubhuis 

Nederland). De oprichter heeft hier met plezier mee ingestemd 

omdat op deze wijze op microniveau (veel) meer members 

bereikt kunnen worden en op macroniveau een grotere impact op 

systeemniveau teweeg gebracht kan worden. De aanvraag tot een 

Typography door senior member Lionel Douglas  / www.ToonYork.com

Inleiding
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Inleiding
ANBI-status is eind 2021 ingediend bij de Belastingdienst. In 2022 verwachten we de toekenning 

van de ANBI-status aan de stichting en effectuering van de overdracht van de aandelen van de 

uitvoeringsorganisatie aan de stichting.

Strategische bredere financiering en opendeurbeleid

Het centrale doel van de opschalingsstrategie is de deuren te kunnen openen voor alle jongeren 

die onze begeleiding nodig hebben – ook die niet bekend zijn bij overheid of instanties. Om dat 

te kunnen doen is multi-financiering nodig vanuit vele verschillende partijen: gemeenten, maar ook 

(rijks)overheden, EU en donaties. Met een combinatie van deze financieringsbronnen en steun van 

Start Foundation is de deur in Rotterdam-Rijnmond voor alle jongeren opengezet. De komende 

jaren verwachten we die lijn uit te breiden met meer financiers.

 

Ambitieuze doelen voor de komende jaren

Er werd onverkort hard gewerkt aan de realisatie van de meerjarenstrategie, in samenwerking met 

de Goldschmeding Foundation als opschalingspartner. Hiernaast wordt met het FNO Jongeren INC 

programma stevig doorgebouwd aan een systeemverandering om tot structurele kansengelijkheid 

te komen voor iedereen tussen nul en dertig jaar. Hiervoor bouwen we een alliantie met als doel 

een succesvolle aanvraag bij het Nationaal Groeifonds in 2022/2023.

Positief financieel resultaat in 2021

De stichting voert projecten uit en stelt daarnaast gelden beschikbaar aan de uitvoeringsorganisatie 

voor het uitvoeren van projecten. De over 2021 aangetrokken en beschikbaar gestelde gelden 

lagen ruim €300.000 hoger dan vorig jaar, het totaal kwam uit op €863.967. 

De stichting behaalde zelf een resultaat van nagenoeg nihil. De uitvoeringsorganisatie heeft over 

2021 een geconsolideerd resultaat behaald van € 83.000 positief. De productie van de organisatie 

was iets hoger dan voorgaand jaar, maar de omvang van de definitief afgeronde projecten was 

lager. De grote projecten uit het verleden én de daarvoor aangetrokken financiering werden 

grotendeels afgewikkeld waardoor de balansomvang ruim €400.000 afnam. Het positieve resultaat 

dit jaar is grotendeels ontstaan door de nagekomen baten uit projecten uit het verleden, maar blijft 

- vanwege de vertragingen in projecten door Covid - iets achter bij de verwachtingen, ondanks de 

verkregen overheidssteun. Het positieve resultaat zal – in overeenstemming met het vastgelegde 

Resultaat Verdelings Beleid - gereserveerd worden als impactreserve zodat het volledige overschot 

wordt gebruikt om meer impact te maken met de members in de komende jaren. Met de pandemie 

grotendeels achter ons, verwachten we in de komende jaren weer sterke resultaten te boeken voor 

alle jongeren in Nederland.

We danken onze teams voor hun tomeloze energie en onze financiers voor het vertrouwen!

Leo van Loon (Oprichter en bestuurder) 

Zahra Mousazadeh (Voorzitter RvT)
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Context

In dit jaarverslag lees je meer over de Buzinezzclub Foundation. Met uitvoerende 

organisaties Buzinezzclub en Werkclub begeleiden we jongeren en nieuwe Nederlanders 

naar de arbeidsmarkt. Zelfredzaamheid, levensgeluk en toekomstperspectief vormen de 

opbrengst van onze aanpak. Samen leveren de Clubs een indrukwekkende, positieve 

bijdrage aan het beeld dat bestaat van jongeren en vluchtelingen in onze samenleving. 

Daarnaast is de aanpak van de Clubs een oplossing voor de personeelstekorten op de 

arbeidsmarkt en draagt indirect bij aan betere kansen voor toekomstige generaties. 

Wie we zijn

De Buzinezzclub Foundation is een ‘operating charity’. De Foundation richt zich in de eerste 

plaats op het delen van kennis en het beïnvloeden van het overheidsbeleid. Dit doen wij door 

bewijsvoering via kennisopbouw, onderzoek en ervaring. De expertise van de Buzinezzclub 

Foundation wordt enerzijds gevoed door de ervaring vanuit onze uitvoeringsorganisatie 

met de twee bewezen effectieve methodieken. Anderzijds wordt de internationaal erkende 

expertise van de Foundation ingezet ter verbetering en innovatie van de programma’s in 

de Buzinezzclub en Werkclub. Met onze Buzinezzclub methodiek trainen en coachen wij 

jongeren met multiproblematiek die hier geboren zijn om ondernemend kansen te grijpen via 

een baan, opleiding, eigen bedrijf of een combinatie hiervan. Met de Werkclub methodiek 

coachen en trainen we nieuwe Nederlanders in vaktaal, interculturele vaardigheden en 

Nederlandse sollicitatie- en job skills. Dankzij onze methodiek ontdekken members de 

kansen die er voor hen liggen, de eigen talenten en formuleren zij concrete doelen voor een 

glansrijke toekoemst. Die aanpak werkt en is al voor duizenden jongeren effectief gebleken.

Onze supporters
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Doelgroep:  Nieuwe Nederlanders, statushouders en laaggeletterden 

Doel:   Members job skills leren zodat ze snel mee kunnen doen op de 

  Nederlandse arbeidsmarkt. De aanpak is gericht op het snel vinden 

  van een startbaan en doorgroeien naar een (duurzame) hartbaan.

Feiten over de Buzinezzclub

• Totaal aantal members: 1.000+

• Aantal vrijwilligers/coaches actief: 80+

• vestigingen: Rotterdam, Eindhoven,

 Drechtsteden, IJsselgemeenten

Doelgroep:  Jongeren 18-35 jaar 

Doel:   Jongeren vanuit bijstand naar succes brengen (werk, opleiding,

  ondernemerschap) brengen door langdurige begeleiding en    

  groei op alle terreinen. Definitief zonder uitkering is het doel.

Feiten over de Buzinezzclub

• Totaal aantal members: 3.500+

• Aantal vrijwilligers/coaches actief: 300+

• vestigingen: Rotterdam, Utrecht & Eindhoven 2009
Sinds

Leo van Loon, oprichter en directeur

“Het leven is kort, dus haal er nu alles uit. Daar ben ik heel scherp op: bij anderen 

en mijzelf. Op mijn 25e, na een mislukte fusie van mijn eerste bedrijfje dacht ik: ik wil 

met mijn idealen mijn boterham verdienen. 18 jaar later ben ik bij de kern gekomen: 

iedereen verdient een hartbaan. Maar de kansen in Nederland zijn oneerlijk verdeeld. 

Voordat ik in Rotterdam-Zuid ging wonen, was ik mij daar niet van bewust. Daar vroeg 

ik op straat aan jongeren wat zij het liefst wilden doen. Hun antwoord? Ik wil mijn 

eigen buzinezz! We coachten al honderden creatieve ondernemers, en vanuit daar 

is de Buzinezzclub geboren. Inmiddels begeleiden de Buzinezzclub en Werkclub 

gezamenlijk 500 nieuwe mensen per jaar. Zij worden member voor het leven en kunnen 

altijd aankloppen bij de clubs. Zo’n turbo verdienen nog veel meer mensen.”
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Visie

Wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt met goede arbeidvoorwaarden voor iedereen en 

een maatschappij waaraan alle jongeren kunnen bijdragen. 

Missie

De Buzinezzclub Foundation streeft één hoofddoel na: Een arbeidsmarkt die inclusief is voor 

álle jongeren en waar iedereen eerlijke arbeidsvoorwaarden kan bereiken. Om dat doel te 

bereiken heeft de Buzinezzclub Foundation drie concrete subdoelen tot 2030: Bestrijden 

van jeugdwerkloosheid door het bevorderen van autonomie van jong volwassenen. 

Het sociaal domein effectiever en transparanter maken, met impactmeting als prioriteit. 

Systeemverbetering om de kwetsbare jongeren van de toekomst te voorkomen, ofwel in 

een kansrijkere positie te laten opgroeien, zodat ook zij goede arbeidsvoorwaarden kunnen 

bereiken.

Waarden

De Clubs stellen zich ten doel om alle jongeren in Nederland een succesvolle en duurzame 

carrière te bieden middels meerjarige carrière coaching. We vinden het belangrijk dat de 

carrière past bij de member en voldoening geeft, om zo intrinsieke motivatie te stimuleren. 

Zo kunnen ‘members’ bouwen aan de toekomst, zonder afhankelijk te zijn van uitkeringen of 

instanties. Members komen bovendien in een kansrijk netwerk. Dankzij de Buzinezzclub en 

Werkclub krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen en members kunnen altijd 

rekenen op advies of begeleiding, ook ná het programma. De aanpak heeft niet alleen effect 

op de members die deelnemen. De verbetering in levensomstandigheden straalt ook af op 

familie, vrienden en kinderen. Members worden rolmodellen voor de eigen omgeving. Zo 

wordt veel toekomstig leed, faalervaringen, integratieproblematiek en uitsluiting voorkomen.

Om die visie te bereiken hanteren we 3 kernwaarden:

1. Persoonlijk: ‘alles draait om jou!’ - de droom van members staat 

centraal met als doel een succesvolle toekomst, zonder uitkering. 

De kernwaarde ‘persoonlijk’ uit zich in de persoonlijke benadering, 

zelfgekozen doelen en communicatie met de members.

2. Ondernemend: van passief, naar actief - het ontwikkelen van een 

ondernemende houding om zelf aan het roer voor de toekomst te 

staan. Met een ondernemende houding wordt het voor members 

makkelijker om op eigen kracht vorm te geven aan hun carrière.

3. Optimistisch: creëer & leef je droom - ondanks tegenslagen en 

uitkering blijven geloven in kansen. Kan niet, bestaat niet! Die houding 

zorgt voor meer motivatie en concrete doelen.

Buzinezzclub 
Foundation

Buzinezzclub 

Jongeren
Kansrijk

Nieuwe NL
Kansrijk

Best practice
methodiek

Inclusieve
arbeidsmarkt

voor alle 
jongeren

Werkclub 
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 Kick-off Rotterdam 

Kick-off in Rotterdam
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Members in 2021

Het aantal members dat is gestart na intake en na de eerste twee weken programma  

bedraagt 317 members. Het doel was 750 members, maar dit was met de hoop op een 2021 

zonder corona. De financiering voor deze members was rond, maar de werving was lastig. 

Dit was zowel bij de werving van jongeren via opdrachtgevers en partners te zien als bij de 

werving via onze eigen kanalen. 

De eigen werving gaat via de websites van de Clubs. Via social media worden continu 

oproepen tot aanmelden geplaatst, op zowel lokaal als landelijk niveau. De aanmeldingen 

hebben een wisselend niveau van kwaliteit. Het nabellen van de aanmeldingen vraagt veel 

effort van de vestigingen. Ter verbetering is al ingezet: monitoring van de aanmeldingen, 

inzetten van een pre-screeningsteam en verbeteren van de zichtbaarheid in ons online 

volgsysteem.

Externe oorzaken afwijking:

1. De impact van Covid-19

Consulenten van de gemeenten en de mentoren in het onderwijs werkten thuis. Zij zien de 

cliënten veel minder of niet of alleen via het beeldscherm. Dit maakt dat zij minder grip en 

inzicht hebben en minder jongeren konden aanmelden.

2. De aantrekkende economie in Q3 en Q4

Het versoepelen van de maatregelen stimuleert de vraag naar personeel. De jongeren die aan 

de bak kunnen, gaan ook aan de slag. Wat resteert in de databases van de gemeenten, zijn 

jongeren met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, die eerst psychische 

of verslavingszorg nodig hebben en daardoor minder snel worden aangemeld voor de 

programma’s van de Buzinezzclub Foundation.

3. Intensiteit contact met de consulenten

Vanwege het vele thuiswerken door de overheid en door uitval en het wisselen van de teams 

bij de Buzinezzclub Foundation, is niet overal het contact met de gemeente en andere 

aanmeldende organisaties even goed geweest. Door corona zijn er minder mogelijkheden 

voor lunches en on-site activiteiten.
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Governance

In 2021 zijn verdere stappen gemaakt met deze externe en interne transformatie. Zo 

hebben we de ‘’open-deur’’ policy voor onze members vormgegeven, zijn de programma’s 

aangepast aan de nieuwe vormen van financiering en nieuwe doelgroepen, is het Handboek 

HRM opgeleverd en is het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) opgezet en (deels) 

geïmplementeerd. 

Er is meer focus op de administratie en registratie van de projecten, members en 

opdrachtgevers, wet- en regelgeving en de rapportages. Met de groei en ambities van de 

organisatie is er meer bewustzijn gekomen voor het belang van kwaliteit en borging van de 

belangrijkste processen.

Om tot de ANBI-structuur te komen zijn in 2021 de statuten, naam en de governance 

aangepast.  De stichting heet vanaf dat moment Stichting Buzinezzclub Foundation. Het 

voormalig bestuur is omgevormd in een Raad van Toezicht en de oprichter en directeur is de 

bestuurder van de Buzinezzclub Foundation geworden. De leden van de Raad van Toezicht 

en hun functies en benoemingstermijnen zijn als volgt:

RvT-lid   functie  commissie Looptijd 1e termijn

Zahra Mousazadeh voorzitter    5-6-2024

Mirjam Sterk  vicevoorzitter RC  5-6-2024

Clemens Slingerland lid  AC  5-6-2024

Piets Vessies  lid  RC  5-6-2024

Henk Bakker  lid     16-10-2022

vacature   lid  AC  

( RC=Remuneratiecommissie: AC=Auditcommissie)

Wat er beter kan 2022

• Opschaling van de vestigingen: meer contact gemeente consulenten, workshops op 

scholen en dergelijke;

• Inzet van communicatiebureaus, onder aansturing van onze Communicatiemanager, om 

de wervingscapaciteit op te voeren
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Verwachte gang van zaken in 2022

Naast de verkrijging van de ANBI-status en de oplevering van het organisatiebrede IT-

systeem, hopen we op versnelling in ons hoofddoel: het duurzaam succesvol maken 

van jongeren en Nieuwe Nederlanders in een kwetsbare positie. Voorjaar 2022 heeft de 

Nederlandse Postcode Loterij een donatie van een half miljoen gedaan. Hiermee kunnen we 

extra tempo maken op de werving van deze lastig te bereiken groep.  Het doel voor 2022 is 

om minimaal 750 nieuwe members te laten starten. Hiervoor is een flinke versnelling nodig 

in de tweede helft van het jaar. 

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

Naast onze micro- impact op de members en onze meso- impact op de regio’s waar we actief 

zijn, is het doel met de Buzinezzclub Foundation om een substantiële bijdrage op macro 

niveau te leveren, door onze kennis en methodieken te delen en bij te dragen aan een beter 

werkend sociaal en werk domein. Een activiteit die we hiervoor ook in 2022 hebben doorgezet 

is onze financiële en praktische bijdrage aan het initiatief Nederland Kansrijk. Met financiële 

steun van meer dan 10 organisaties bouwt dit initiatief aan een arbeidsmarkttransitie naar 

een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen op zijn manier een bijdrage kan leveren. Onze 

bestuurder is penningmeester geworden van de stichting Nederland Kansrijk met hoogleraar 

Ton Wilthagen als voorzitter.

Op 5 september 2022 zal het derde ClubForum plaatsvinden. Na key note speeches van 

Koningin Maxima en Kim Putters, zal Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Plan Bureau 

de opening verzorgen. De twee centrale thema’s zijn kansengelijkheid en de economische 

zelfstandigheid van jongeren. In 2021 is ook een nieuwe activiteit opgestart op dit terrein. 

Samen met FNO Jongeren INC hebben we het initiatief genomen om met een alliantie een 

aanvraag te doen bij het Nationaal Groeifonds om 10 jaar lang structureel te bouwen aan 

verbetering in het sociaal en werk domein. Doel is om tweede helft 2022 in te dienen en in 

2023 van start te kunnen.
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Toelichting op de jaarrekeningen

De volledige jaarrekening van Stichting Buzinezzclub Foundation en de uitvoeringsorganisatie 

Clubhuis Nederland Beheer B.V. zijn integraal opgenomen op de website ( www.buzinezzclub.

foundation), inclusief alle toelichtingen daarop en de rapportages van de accountant.  

Vanaf 2022 hopen we de jaarcijfers te kunnen samenvoegen in één geconsolideerde 

jaarrekening. Hieronder geven we verkort weer de balans en resultatenrekening over 2021 

van respectievelijk Stichting Buzinezzclub Foundation en de uitvoeringsorganisatie Clubhuis 

Nederland Beheer B.V.

balans en resultatenrekening ontleend aan de volledige jaarrekening 
Stichting Buzinezzclub Foundation

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten over 2021

(voor resultaatbestemming)

Toelichting op de jaarrekeningen
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

Jaarrekening Uitvoeringsorganisatie 
Clubhuis Nederland Beheer B.V.

balans en resultatenrekening ontleend aan de volledige jaarrekening
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

(voor resultaatbestemming)

Jaarrekening Uitvoeringsorganisatie 
Clubhuis Nederland Beheer B.V.
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Bestuursverslag 

De Buzinezzclub Foundation werkt via drie sporen aan de ontwikkeling van Nederland: 
 
a. het bijdragen aan welzijn in Nederland, in het bijzonder middels het bestrijden van jeugdwerkloosheid 
en het bevorderen van autonomie en welzijn van jong volwassenen, ongeacht hun afkomst en opleiding; 
b. het bijdragen aan onderwijs in Nederland, in het bijzonder middels het (doen) creëren van toegepast 
onderwijs bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid en unieke, biografische carrièrevorming van 
jongeren met een uitkering of van nieuwe Nederlanders; 
c. het bevorderen van de democratische rechtsorde in Nederland, in het bijzonder middels het bevorderen 
van integratie en actief burgerschap en het verminderen van ongelijkheid; 
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
De missie is het bieden van een succesvolle en duurzame carrière aan iedereen. De visie is 
meerjarige carrièrecoaching voor iedereen naast en onderaan de arbeidsmarkt. Zo krijgt iedereen de kans 
om mee te doen en het beste uit zichzelf te halen.  
 
De focus van de Buzinezzclub Foundation ligt op SDG 8: waardig werk en economische groei voor 
iedereen. Sinds 2019 zijn wij officieel partner geworden in het VN-initiatief Decent Jobs for Youth. De 
urgentie van ons werk is groot, want ondanks de hoogconjunctuur staan er nog 1,5 miljoen Nederlanders 
naast de arbeidsmarkt.  
 

Doelrealisatie, risico’s en onzekerheden 
De coronacrisis heeft ook in 2021 voor grote klappen gezorgd voor de nieuwe members. De senior 
members die al aan het werk waren of een eigen bedrijf hadden zijn wonderwel goed door de crisis heen 
gekomen. Sommige ondernemers moesten bijsturen of zelfs van sector veranderen, maar ze wisten zich 
snel aan te passen. De nieuwe members en kandidaat members leven echter in een kleine wereld, die 
door de coronacrisis nog veel kleiner werd. We hebben 317 members begeleid in 2021, waar we hadden 
gemikt op meer dan 400 startende members. In 2022 merken we dat de arbeidsmarkt flink is aan 
getrokken en onze kandidaat members kampen met grote, veelzijdige problematiek. We horen vaker 
dan voorheen van members dat ze zelfs een zelfmoordpoging hebben gedaan. Het is daarom van nog 
groter belang om snel deze kwetsbare groep thuiszittende jongeren te bereiken en nieuw perspectief te 
geven. We zijn daarom dankbaar dat vele fondsen ons een donatie hebben gedaan in 2021 om deze 
onzichtbare groep jongeren te begeleiden. 
 
In 2021 is een structuurwijziging in gang gezet waarmee de Buzinezzclub Foundation gaat fungeren als 
moederorganisatie van de uitvoeringsorganisatie. Hiermee gaan we een operating charity vormen, 
zowel in de dagelijkse gang van zaken als in de boekhouding en financiële rapportage. De aanvraag 
voor een ANBI-status is eind 2021 ingediend en we wachten nog op toestemming vanuit de 
Belastingdienst. Een bestaande stichting die wordt omgevormd, is kennelijk lastiger te beoordelen dan 
een volledig, nieuwe stichting. Aangezien verschillende charitatieve fondsen grote waarde hechten aan 
de ANBI-status, hopen we de goedkeuring op korte termijn rond te hebben, zodat we sneller de 
onzichtbare jongeren in een kwetsbare positie kunnen begeleiden. 
 
Nu corona onder controle lijkt is een belangrijke onzekerheid voor onze activiteiten weg genomen. Een 
belangrijke onzekerheid blijven de macro-economische ontwikkelingen. De ommezwaai tijdens corona 
van krimp en grote ontslagen onder jongeren en Nieuwe Nederlanders naar een situatie van enorme 
groei voltrok zich in sneltreinvaart. We hopen dat de schade door de oorlog in Oekraïne en de grote 
impact op de voedselvoorziening en wereldeconomie beperkt blijft en dat de ruim 60.000 Oekraïners in 
Nederland snel veilig kunnen terugkeren.  

Financieel beleid en financiële resultaten 
Het financiële beleid van de Buzinezzclub Foundation is als prudent te omschrijven. De strategie van de 
Buzinezzclub Foundation om alle jongeren in een kwetsbare positie te kunnen begeleiden, heeft tot een 
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veel complexer beleid geleid dan in het verleden het geval was. In het verleden was de belangrijkste 
relatie in een stad of regio de sociale dienst. Nu financiert de Foundation projecten vanuit verschillende 
bronnen om alle jongeren, ook die zonder uitkering vooruit te kunnen helpen. In de regio Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam gaat het bijvoorbeeld om meer dan 10 projectfinanciers. In 2021 zijn 150 
projectrapportages opgeleverd aan gemeenten en andere financiers.  
Om de rapportages eenvoudiger op te kunnen leveren en op dagelijkse basis inzicht te hebben in de 
resultaten van projecten, zowel inhoudelijk als financieel, is in 2021 een nieuwe softwareleverancier 
geselecteerd. De implementatie van het systeem is in december 2021 begonnen en het doel is in het 
najaar van 2022 het systeem in gebruik te nemen. Dit organisatiebrede systeem vervangt verschillende 
systemen en excel-documenten en zal de control en transparantie verder verhogen. 
 
De Buzinezzclub Foundation is de coronacrisis ondanks de grote praktische problemen financieel goed 
door gekomen. Dit is mede te denken aan de NOW-ondersteuning vanuit het Rijk. Zonder deze regeling 
was de schade groot geweest. Na de omvorming van de stichting in een fondsenwervende instelling is 
ook de jaarverslaglegging ingericht naar de normen van fondsenwervende instellingen. De Foundation 
heeft over 2021 de ontvangen gelden veelal direct besteed aan de projecten in de uitvoeringsorganisatie. 
Er is een klein vermogen in de stichting en een nagenoeg sluitende exploitatie over 2021. Om de totale 
activiteiten van de Buzinezzclub Foundation te kunnen bezien, is het belangrijk ook het geconsolideerde 
jaarverslag van de uitvoeringsorganisatie Clubhuis Nederland Beheer B.V. te bekijken (zie www.       ). 
De Buzinezzclub Foundation heeft hierin de aandelen verworven, na de toekenning van de ANBI-status 
vindt de levering plaats. 
 

Governance & communicatie met belanghebbenden 
Om tot de ANBI-structuur te komen is ook de governance aangepast. Het voormalig bestuur is 
omgevormd in een Raad van Toezicht en de oprichter en directeur is de bestuurder van de Buzinezzclub 
Foundation geworden. In overleg met verschillende belanghebbenden is een meerjaren beleidsplan 
opgesteld en het drie sporen beleid zoals in de introductie van het bestuursverslag beschreven. De 
statuten, reglementen en het meerjaren beleidsplan zijn terug te vinden op 
www.buzinezzclub.foundation. 

Naast de grote vraagstukken met belanghebbenden rondom de statuten en het meerjaren beleid, is er 
continue afstemming met alle belanghebbenden in de projectoverleggen en via de besprekingen rondom 
de voortgang- en eindrapportages. In 2022 wordt de stap gezet om de interne communicatie te borgen 
en te versterken, zowel met de medewerkers als met de members en senior members van de 
Buzinezzclub en Werkclub.  

Verwachte gang van zaken in 2022 
Naast de verkrijging van de ANBI-status en de oplevering van het organisatiebrede IT-systeem, hopen 
we op versnelling in ons hoofddoel: het duurzaam succesvol maken van jongeren en Nieuwe 
Nederlanders in een kwetsbare positie. Voorjaar 2022 heeft de Nederlandse Postcode Loterij een donatie 
van een half miljoen gedaan. Hiermee kunnen we extra tempo maken op de werving van deze lastig te 
bereiken groep.  Het doel voor 2022 is om minimaal 750 nieuwe members te laten starten. Hiervoor is 
een flinke versnelling nodig in de tweede helft van het jaar.  

Maatschappelijke aspecten van ondernemen 
Naast onze micro- impact op de members en onze meso- impact op de regio’s waar we actief zijn, is het 
doel met de Buzinezzclub Foundation om een substantiële bijdrage op macro niveau te leveren, door 
onze kennis en methodieken te delen en bij te dragen aan een beter werkend sociaal en werk domein. 
Een activiteit die we hiervoor ook in 2022 hebben doorgezet is onze financiële en praktische bijdrage 
aan het initiatief Nederland Kansrijk. Met financiële steun van meer dan 10 organisaties bouwt dit 
initiatief aan een arbeidsmarkttransitie naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen op zijn 
manier een bijdrage kan leveren.  
Een andere activiteit op dit terrein is het ClubForum. Op 5 september 2022 zal het derde ClubForum 
plaatsvinden. Na key note speeches van Koningin Maxima en Kim Putters, zal Pieter Hasekamp, 
directeur van het Centraal Plan Bureau de opening verzorgen. De twee centrale thema’s zijn 
kansengelijkheid en de economische zelfstandigheid van jongeren. 

http://www.buzinezzclub.foundation/
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In 2021 is ook een nieuwe activiteit opgestart op dit terrein. Samen met FNO Jongeren INC hebben we 
het initiatief genomen om met een alliantie een aanvraag te doen bij het Nationaal Groeifonds om 10 
jaar lang structureel te bouwen aan verbetering in het sociaal en werk domein. Doel is om tweede helft 
2022 in te dienen en in 2023 van start te kunnen. 

Verslag van de Raad van Toezicht 

Overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en benoemingstermijnen 
In artikel 11 van de statuten is beschreven dat benoeming van een RvT-lid geschiedt voor ten hoogste vier 
jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals maximaal vier jaar.  
In onderstaand schema zijn de namen van de leden van de RvT weer gegeven met hun benoemingstermijn 
en waar relevant de commissie waarin zij zitting hebben. 

RvT-lid functie commissie Looptijd 1e 

termijn 

Zahra Mousazadeh voorzitter  5-6-2024 

Mirjam Sterk vicevoorzitter RC 5-6-2024 

Clemens Slingerland lid AC 5-6-2024 

Piets Vessies lid RC 5-6-2024 

Henk Bakker lid  16-10-2022 

vacature lid AC  

( RC=Remuneratiecommissie: AC=Auditcommissie) 

Externe verantwoording 
De RvT heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitgebreid besproken in haar vergadering op 17 juni 2022.  
Vervolgens is de goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag over 2021 ondertekend door de voorzitter 
en de bestuurder en heeft de RvT de bestuurder decharge verleend.  

De governance structuur is zoals hierboven weer gegeven op de website van de Raad van Toezicht, 
inclusief de reglementen, waarin ook de onkostenvergoeding van de leden van de RvT vastgelegd is.  
In de eerste vergadering van 2022 heeft de RvT teruggekeken op de bestuursperiode en vooruit gekeken 
naar een goede inrichting voor het eigen functioneren en dat van de bestuurder. Dit heeft tot goede 
inzichten geleid en tot een aanscherping op verschillende punten in de reglementen. De bedoeling is de 
reglementen jaarlijks tegen het licht te houden. Ook gedachten en suggesties van buiten de organisatie 
over de reglementen zijn zeer welkom. 
 
De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen, de vergaderingen zijn voor 2022 allen ingepland. 
In 2021 was bijeenkomen vanwege de coronacrisis echter lastiger. In deze overgangsfase is drie maal 
vergaderd. Naast een evaluatie van het functioneren, zijn de volgende meest belangrijke onderwerpen 
behandeld: ANBI-structuur, meerjaren beleidsplan & reglementen RvT, positionering van de 
Buzinezzclub Foundation en macro activiteiten, zoals ClubForum*22 en de Nationaal Groeifonds alliantie 
 
Als Raad van Toezicht zijn we trots op de voortgang die is bereikt in de lastige omstandigheden door de 
corona crisis. Ons doel is de komende jaren op macro niveau ons steentje bij te dragen en op microniveau 
onze impact te vergroten door nog veel meer jongeren en Nieuwe Nederlanders naar de arbeidsmarkt toe 
te leiden. Dit is het moment voor de meest kwetsbaren in ons land om ook hun plekje op de arbeidsmarkt 
te veroveren. 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2021 
(voor resultaatbestemming) 
 

 Activa 31 december 2021 31 december 2020 

    

 (in euros) Ref. € € € € 
 

 Vaste activa      

 Financiële vaste activa 5 10  10  

       

    10  10 

       

 Vlottende activa      

 Vorderingen 6 9.893  0  

 Liquide middelen 7 12.585  31.969  

       

    22.478  31.969 

       

    22.488  31.979 

       

 Passiva   
 

 Eigen vermogen  8     

   21.746  21.795  

       

    21.746  21.795 

       

      

 Kortlopende schulden  9  742  10.184 

       

       

    22.488  31.979 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 
 

  2021 2020 

    

 (in euros) Ref. € € € € 
 

 Baten 11     

 Baten van bedrijven  0  1.000  

 

Baten van organisaties 
zonder winststreven  842.799  538.184  

 Overige baten  21.168  12.709  

       

       

 Totaal baten   863.967  551.893 

 
Lasten 
 12     

Besteed aan doelstellingen      

Lopende projecten  795.804  492.400  

Afgeronde projecten  46.995  45.784  

Memberfonds  1.050  500  

      

   843.849  538.684 

 

Wervingskosten   0  0 

Kosten beheer en 
administratie   20.087  12.626 

Totaal van de lasten   863.936  551.310 

      

Saldo voor financiële 
baten en lasten   31  583 

Rentelasten en bankkosten 13  -80  -83 

Saldo van baten en lasten   -49  500 

      

      

Bestemming saldo van 
baten en lasten 
      

Toevoeging / onttrekking 
aan:      

Impactreserve   0  0 

Bestemmingsreserve lopende 
projecten   0  0 

Bestemmingsreserve 
Memberfonds   -49  -500 

Bestemmingsreserve 
initiatiefbijdragen   0  1.000 

Totaal   -49  500 

      

      

  



  

 

 
Stichting Buzinezzclub Foundation, Rotterdam Pagina 8 van 17 

 

 
 

 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

 Algemene toelichting 

 Activiteiten 
 In 2021 zijn de naam van de stichting gewijzigd van Stichting Clubhuis Nederland in Stichting Buzinezzclub 

Foundation. De statutaire doelstellingen zijn daarbij aangescherpt en bestaan – verkort weergegeven - uit 
het bestrijden van jeugdwerkeloosheid, bevorderen van autonomie en zelfredzaamheid van jong 
volwassenen en nieuwe Nederlanders, veelal via het uitvoeren van projecten die gericht zijn op het 
duurzaam kansrijker maken op de arbeidsmarkt van kansarmen, via meerjarige carrière coaching en andere 
vormen van ondersteuning. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website 
https://buzinezzclub.foundation. De stichting heeft eind 2021 bij de Belastingdienst de status voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling aangevraagd.  

 De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Het toezicht is in handen van een Raad van 
Toezicht.  

  Vestigingsadres en inschrijving handelsregister 

 Stichting Buzinezzclub Foundation is gevestigd Mauritsweg 23, Postbus 1715, 3000BS te Rotterdam en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56510756. 

  Groepsverhoudingen 

 Stichting Buzinezzclub Foundation houdt het prioriteitsaandeel in Clubhuis Nederland Beheer B.V. die op 
haar beurt alle aandelen houdt van diverse groepsmaatschappijen. Clubhuis Nederland Beheer B.V. is 
opgenomen in het register Sociale Ondernemingen en aan het prioriteitsaandeel zijn rechten verbonden die 
borgen dat de vennootschap blijft voldoen aan de hieraan gestelde voorwaarden. 

Via een uitvoeringsovereenkomst worden de projecten van Stichting Buzinezzclub Foundation uitgevoerd 
door  Clubhuis Nederland Beheer B.V. en/of haar groepsmaatschappijen.  

De Stichting heeft een overeenkomst gesloten om alle gewone aandelen in Clubhuis Nederland Beheer B.V. te 
verwerven onder voorwaarde dat de ANBI-status wordt verkregen.  Deze transactie zal in 2022 worden 
geëffectueerd na goedkeuring van de ANBI-status door de Belastingdienst. 

  Schattingen 

 Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van  
Stichting Buzinezzclub Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 
 Consolidatie 

 Met het oog op de geplande verwerving van alle aandelen in Clubhuis Nederland Beheer B.V. is de stichting 
voornemens in het vervolg een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Hierbij zullen dan in de 
consolidatie de financiële gegevens worden opgenomen van Stichting Buzinezzclub Foundation samen met 
haar groepsmaatschappijen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de 
centrale leiding heeft. De groepsmaatschappijen worden voor 100% in de consolidatie betrokken.  

 

 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden 
buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook 
geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

https://buzinezzclub.foundation/
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 groepsmaatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 
waarderingsgrondslagen voor de Groep. 

 Omdat die verwerving nog niet heeft plaatsgevonden in het boekjaar omvat de jaarrekening 2021 alleen 
de cijfers van Stichting Buzinezzclub Foundation.  

 Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 

  Algemeen 

 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor 
de jaarverslaggeving. In het bijzonder wordt de regelgeving van Richtlijn 640 (Organisaties-zonder-
Winststreven) en Richtlijn 650 (Fondsenwervende organisaties) gevolgd.  

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. Hoewel de gevolgen van 
covid-19 ingrijpend zijn voor de samenleving en de stichting, zijn de gevolgen voor de jaarverslaggeving 
beperkt. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en 
de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 

  Stelselwijziging en vergelijking met voorgaand jaar 

 

 

Bij de wijziging van de statuten van Stichting Clubhuis Nederland naar Stichting Buzinezzclub Foundation 
is besloten om de jaarverslaggevingsregels van organisaties zonder winststreven en fondsenwervende 
organisaties (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 – 650) te gaan volgen in plaats van de daarvoor 
gehanteerde algemene richtlijnen.  

Deze stelselwijziging is doorgevoerd met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021; ten behoeve van het 
inzicht zijn tevens de vergelijkende cijfers over 2020 herzien. De impact op het eigen vermogen bedraagt 
€21.795. Dit wordt veroorzaakt omdat onder het oude stelsel de gelden beschikbaar voor members 
(‘Memberfonds, €15.795) en de toezeggingen tot bijdrage in de initiatieven Nederland Kansrijk (€1.000) en 
wetenschappelijk onderzoek project BC Utrecht (€5.000) waren opgenomen onder de verplichtingen. Vanaf 
2021 worden deze opgenomen in specifieke bestemmingsreserves.  Het gevolg van de stelselwijziging is 
cijfermatig als volgt weer te geven: 

 Balans 
1 jan 2020 

Resultaat 
2020 

Balans 
31-12-2020 

Resultaat 
2021 

Balans 
31-12-2021 

      
Volgens oude 
jaarrekening 
Eigen vermogen 
 
resultaat 

 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 

0 

      
Stelselwijziging:      
Memberfonds als 
bestemmingsreserve 

 
16.295 

 
-500 

 
15.795 

 
-49 

 
15.746 

Initiatiefbijdragen als 
bestemmingsreserve 

 
5.000 

 
+1.000 

 
6.000 

 
0 

 
6.000 

      
Stand volgens nieuwe 
jaarrekeningstelsel 
Eigen vermogen 
 
resultaat 

 
 
 

21.295 

 
 
 
 
 

+500 

 
 
 

21.795 

 
 
 
 
 

-49 

 
 
 

21.746 
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  Valuta 
 De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting 

Buzinezzclub Foundation 

  Financiële instrumenten 

 Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) 
kostprijs. 

 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 Immateriële vaste activa 
Eventuele immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de 
boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

  Materiële vaste activa 

 De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele restwaarde.  

Eventuele subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

 Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.  

 Kortlopende vorderingen 
Kortlopende vorderingen betreffen vorderingen die binnen 12 maanden kunnen worden afgewikkeld 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Eventueel 
noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 

 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden 
opgeëist en 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. 

 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende drie categorieën: 
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Algemene continuïteitsreserve 
Dit deel van het vermogen heeft geen expliciet bestedingsdoel en is bedoeld om de continuïteit van de 
organisatie te waarborgen op momenten dat negatieve resultaten zouden opnemen. Deze reserve wordt 
ook wel aangeduid als Impactreserve. 

Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en Raad van Toezicht van de stichting en 
hebben een vastgesteld doel waaraan deze middelen besteed zullen worden.  

Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen worden gevormd uit door derden geoormerkte gelden en mogen alleen voor dat 
betreffende doel worden besteed.  

 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

 Opbrengstverantwoording 
 

 Baten uit subsidies van overheden  

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen.  

Baten van andere organisaties zonder winststreven  

Baten van andere organisaties zonder winststreven worden verantwoord in het jaar waarin de 
toezegging heeft plaatsgevonden voor zover deze niet geoormerkt zijn voor specifieke projecten. 
Geoormerkte baten worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten  in het jaar waarin 
de bijdragen worden ontvangen. Indien de gelden in een verslagjaar niet volledig zijn besteed, voegt 
de stichting de nog niet bestede middelen via de resultaatbestemming toe aan een 
bestemmingsreserve of bestemmingsfonds van het betreffende project.   

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten  

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/ of diensten bevatten de netto 
opbrengsten uit de verzorgde reïntegratieprojecten . De baten worden verantwoord in het jaar 
waarin de feitelijke prestaties tot stand zijn gekomen 

Overige baten  

Hierin vallen bijdragen die worden verkregen voor de organisatiekosten van de stichting. Deze 
worden opgenomen in het jaar waarin de baten betrekking hebben. ” 

  Overige bedrijfsopbrengsten 

 Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met 
de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.  
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De overige bedrijfsopbrengsten in 2020 bestaan uit vergoedingen van de overheid in verband met 
omzetdaling door de Corona-crisis. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in 
overeenstemming met de periode waarop de vergoeding betrekking heeft. 

 

  Lonen en salarissen 

 Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten. De stichting heeft geen eigen pensioenregeling noch neemt deel aan de sectorregeling.  

 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

  Overige kosten 

Overige kosten zijn lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid 
van de resultaten apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter 
van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden 
toegerekend naar aard en omvang toegelicht. 

  Financiële lasten 
Onder de rentelasten worden opgenomen de rente- en bankkosten van de huisbankier, alsmede 
eventuele rentelasten. 

 Financiële vaste activa 
Hieronder is opgenomen het prioriteitsaandeel dat wordt gehouden in Clubhuis Nederland Beheer B.V. 
Aan het aandeel zijn geen winstrechten verbonden, waardoor waardering plaatsvindt op nominale 
waarde. Er zijn in 2021 geen mutaties geweest.   

Het financiële actief heeft in principe een resterende looptijd langer dan een jaar. 

 Vorderingen 
 31-12-2021 31-12-2020 
   

Rekening-courant Clubhuis Nederland Beheer B.V. 9.893 0 

   

 9.893 0 

   

De vordering heeft een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vordering benadert de 
boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vordering. Hierop wordt geen rente berekend en er 
wordt geen voorziening voor oninbaarheid nodig geacht. 

 Liquide middelen 
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.  
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 Eigen vermogen 

 
Impact-
reserve 

Member-
Fonds 

Initiatief-
bijdragen 

Totaal 

     

Stand 1 januari 2020 0 16.295 5.000 21.295 

     

Bestemming saldo 2020     

Onttrekking Memberfonds  -500  -500 

Toevoeging Initiatiefbijdragen   1.000 1.000 

     

Stand per 31 december 2020 0 15.795 6.000 21.795 

     

Bestemming saldo 2021     

Onttrekking Memberfonds  -50  -50 

     

Stand per 31 december 2021 0 15.745 6.000 21.745 

     

    
 

Het vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve (Impactreserve) en de bestemmingsreserves 
Memberfonds en Initiatiefbijdragen.  

De bestemmingsreserve Memberfonds wordt gevoed uit giften. Uit het fonds worden incidenteel uitgaven 
betaald op aanvragen van members die een bijdrage vragen voor ondersteuning van een toekomstplan.  

De bestemmingsreserve Inititatiefbijdragen is gevoed uit giften en resultaten en is bedoeld voor het 
initiatief Nederland Kansrijk en het wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het Buzinezzclub-
concept.  

 Kortlopende schulden 
 31-12-2021 31-12-2020 
   

Rekening-courant Clubhuis Nederland Beheer B.V. 0 9.426 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 359 375 

Overige schulden en overlopende passiva 383 383 

   

 742 10.184 

   

   

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.  De belastingen 
betreft vooral de te betalen loonheffing.  

 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Niet bekend. 

 Baten 
De baten worden geheel in Nederland behaald. 

 Lasten 
De specificatie van de bestedingen naar projecten is opgenomen in de bijlage  
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Overige gegevens  



 

 

Stichting Buzinezzclub Foundation 
T.a.v. de heer L. van Loon 
Schiekade 189 
3307 CE  ROTTERDAM 
 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
 
Woudenberg, 27 juni 2022 
 

De jaarrekening 2021 van Stichting Buzinezzclub Foundation te Rotterdam is door ons samengesteld 
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Clubhuis Nederland Beheer B.V. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Woudenberg, 27 juni 2022 
Vallei Accountants B.V. 
 
 
 
 
 
 
G.J. van den Berg AA 
 
 
 



Toelichting Besteed aan doelstellingen 2021

afgeronde 
projecten

Lopende 
projecten

member-
fonds

Wervings-
kosten

kosten      beheer 
en administratie Totaal

Verstrekte projectbijdragen Clubhuis NL Beheer B.V. 46.995 795.804 0 842.799
Verstrekte MemberFonds bijdragen Clubhuis NL Beheer B.V. 1.050 1.050
personeelskosten 10.365 10.365
kantoor- en algemene kosten en rentelasten 9.753 9.753

Totaal 46.995 795.804 1.050 0 20.118 863.967

Inzake projecten:
Albeda, Laurensfonds 188.618
Schaalprogramma Goldschmeding 2021 238.800
Schaalprogramma Goldschmeding 2020 25.000
Schaalprogramma FNO 2020/2021 158.226
Schaalprogramma FNO 2019/2020 21.995
Project Maassluis Schiedam Vlaardingen 104.500
Project Ijsselgemeenten 13.500
Project MBO module arbeidsmarkt 28.800
Project Buzinezzclub Rotterdam 63.360

46.995 795.804
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