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Stichting Don Bosco Werken Nederland
Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
055-5191535
donboscowerken@donbosco.nl

Hoog Soeren, maart 2018
Beste lezer,
Het verheugt ons om u weer een jaarverslag van Don Bosco Werken Nederland aan te bieden. We mogen met een
goed gevoel terugkijken op het jaar 2017 met tal van waardevolle activiteiten en memorabele momenten. Enkele
hoogtepunten: in april een inspirerende reis naar Turijn met 36 deelnemers uit allerlei geledingen van de Don
Boscofamilie in Nederland, het 50-jarig jubileum van de DeeBeetje jeugdkampen met als afsluiting een geslaagd
DeeBeetjefestival op 23 september in Assel. Ook is er in een werkgroep gekeken naar toekomstscenario’s voor het
Don Boscocentrum in Assel. Minder leuk was dat we als organisatie afscheid genomen hebben van het JONAhuis (Jongeren Op Weg Naar Anderen) in Arnhem dat in 1989 werd opgericht door de salesianen. Maar we zijn blij
dat er weer goede contacten zijn met Don Bosco Apeldoorn over aansluiting en dat er ook warme contacten zijn
met nog een tweetal 'aspirant-organisaties: de Don Bosco Group en Don Bosco Experience.
Het jaar werd afgesloten met een belangrijke statutenwijziging. U leest er in dit jaarverslag meer over.
Wilfried Wambeke werd op 30 juli geïnstalleerd als provinciaal van de salesianen van Don Bosco in België-Noord
Nederland als opvolger van Mark Tips.
DBWN heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld als een sterk servicegerichte organisatie die, op de
terreinen vorming, communicatie en financiën, diensten verleent aan de werken en bij moeilijkheden een
helpende hand biedt. Zij stimuleert en faciliteert de aangesloten werken om tezamen vorm te geven aan het
pedagogische en spirituele erfgoed van Don Bosco in deze tijd. Een organisatie die eraan bijdraagt dat jeugd en
jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen, voor zichzelf en hun omgeving.
Want Don Bosco’s doel en ideaal willen we blijven verwezenlijken: jonge mensen kansen bieden om ‘tot hun recht’
te komen.
We zijn daarom trots op de resultaten en nieuwe initiatieven van de aangesloten werken die elk op geheel eigen
wijze bijdragen aan het verwezenlijken van deze droom van Don Bosco.
Het bestuur dankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het werk van Don Bosco en de jeugd en
jongeren, op welke manier dan ook.
Een hartelijke groet, mede namens het bestuur,
Lex Enklaar, voorzitter
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Inleiding
Missie
De stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN)is een samenwerkingsverband van acht jeugd- en
jongerenwerken, die bewust kiezen voor de preventief pedagogische handelwijze van Don Bosco.
Onze missie is voortzetten, uitbouwen en vernieuwen van het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland
door middel van een samenwerkingsverband van zelfstandige stichtingen van jeugd- en jongerenwerk op gebied
van vorming, communicatie en financiën. Daartoe zijn criteria vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
De stichting heeft ten doel:
a. Het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland voort te zetten, uit te breiden en te vernieuwen;
b. De vorming van Don Bosco-werkers te verzorgen;
c. Zorg te dragen voor de gezamenlijke communicatie.
Mission Statement
De stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) laat zich inspireren door het leven en de opvoedingsvisie van
Don Bosco, die wortelde in zijn spiritualiteit. DBWN wil dat jongeren zich ontwikkelen tot mensen die
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Het doel is dat jongeren leren participeren in de
samenleving waarin zij leven en werken, zij krijgen kaders aangereikt en worden uit de anonimiteit gehaald.
De preventief pedagogische handelswijze kent vier doeleinden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en
zingeving. Vandaaruit streeft DBWN naar aanleren van respect en medemenselijkheid. Het uitgangspunt is dat
jongeren kiezen voor een bewust(er) bestaan, waarin zij open staan voor zingeving en levensvragen.
De kern van de preventieve Don Bosco-benadering die door de werkers in praktijk wordt gebracht bestaat uit:
gastvrijheid, vertrouwen, zingeving, respect. De Don Bosco-werker is aanwezig, leeft mee en leeft voor. Hij/zij
heeft oog voor iedere jongere. Hij/zij gaat een professionele binding aan en hij/zij kent ze bij naam. Hij/zij ziet de
jongeren niet als consument van een aangeboden programma, maar als actieve deelnemers in gezamenlijk
ontmoetingen en activiteiten.
DBWN wil haar doel bereiken:
. door te zorgen voor opleiding en/of vorming van werkers en vrijwilligers tot Don Bosco-werkers;
. door via een eenduidige uitstraling in alle communicatie te zorgen voor een herkenbare positie in de wereld van
welzijn en zingeving;
. door financieel het specifieke Don Bosco-werk mogelijk te blijven maken, uit te breiden en te vernieuwen.
De stichting Don Bosco Werken Nederland is opgericht op 9 februari 2005 en is gevestigd op het volgende adres:
Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
Email: donboscowerken@donbosco.nl
Website: www.donboscowerken.nl
Tel: 055-5191535
KvK: 32106862
Bank: NL11INGB0003396180
De stichting Don Bosco Werken Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en schenkingen aan onze stichting aftrekbaar zijn.
Personeel en organisatie
De samenstelling van het bestuur eind 2017 is als volgt:
De heer Lex Enklaar, voorzitter van het bestuur, benoemd per 1-7-2009 en voor de tweede keer
herbenoemd per 1-7-2017
De heer Gerard van de Goorberg, secretaris van het bestuur, benoemd per 1-1-2012 en herbenoemd per
1-7-2015
Mevrouw Jacqueline Castricum, penningmeester van het bestuur, benoemd per 1-8-2012 en herbenoemd
per 1-7-2016
De heer Wim Flapper sdb, lid van het bestuur, benoemd per 1-9-2011 en herbenoemd per 1-7-2014 voor
de kwaliteitszetel namens de salesianen van Don Bosco.
Mevrouw Kristel Zeeman, lid van het bestuur, benoemd per 1-7-2015.
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Personeel
Er zijn drie beroepskrachten parttime in dienst bij de stichting Don Bosco Werken Nederland:
ambtelijk secretaris: mevrouw Hannie Webbers
taakhouder vorming: mevrouw Rita Vermeltfoort
taakhouder communicatie: de heer Koos Meijerink.
de financiële administratie wordt uitgevoerd door Middenduin Administratieve Services in Nijkerk.
Deskundigheidsbevordering
In 2017 ontstond de vraag om de samenwerking tussen de beroepskrachten te verbeteren. Het bestuur van DBWN
heeft daarbij gebruik gemaakt van de diensten van een coach. Zijn werkzaamheden hebben veel losgemaakt, maar
zijn beëindigd zonder dat het gewenste resultaat is bereikt. Het bestuur heeft daarna een beroep gedaan op de
professionele vaardigheden van de beroepskrachten. Het bestuur gaat er vanuit dat dat in 2018 tot werkbare
resultaten gaat leiden.
De volgende werken zijn middels het Convenant bij DBWN aangesloten:
1. Stichting Assel Don Bosco Centrum te Hoog Soeren;
2. Stichting Don Bosco Amsterdam te Amsterdam;
3. Stichting Don Bosco Rijswijk te Rijswijk;
4. Stichting Don Bosco Spirit te Utrecht;
5. Stichting Don Bosco Youthnet Nederland te Amsterdam;
6. Stichting Don Bosco Deventer te Deventer;
7. Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco te Hoog Soeren.
Convenant
Alle werken hebben het convenant ondertekend.
Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is tweemaal bij elkaar geweest voor een overleg met het bestuur van DBWN in april en
november. Tijdens deze vergaderingen stonden onder meer het jaarverslag, de begroting en de concept statuten
van de Raad van Werken op de agenda. In de vergadering van november 2016 had mevrouw Hildegard Pelzer een
voorstel gedaan om de Raad van Toezicht om te vormen tot een Raad van Werken en een Financiële Commissie.
Dit voorstel is in de loop van 2017 verder uitgewerkt en besproken in de najaarsbijeenkomst. Begin 2018 zullen de
statuten passeren bij notaris Van Zenderen.
Werkzaamheden van het bestuur van DBWN
Het bestuur heeft in 2017 tien keer vergaderd in Assel. Tweemaal is het bestuur samen met de leden van de Raad
van Toezicht bij elkaar geweest. Er is tweemaal overleg geweest met de provinciale raad van de Provincie BelgiëNoord en Nederland van de salesianen van Don Bosco.
In september heeft het bestuur tijdens een gezellige bijeenkomst afscheid genomen van de stichting “Vrienden
van Jona” uit Arnhem.
Het bestuur heeft diverse malen met Don Bosco Apeldoorn overlegd hetgeen gaat leiden tot hernieuwde
aansluiting van dit werk bij DBWN in 2018.
Elke maand verschijnt er op de website een interne nieuwsbrief voor de aangesloten werken (bestuurders en
werkers) en geïnteresseerden (100 ontvangers). De tekst wordt sinds maart opgesteld door de taakhouder
communicatie.
De ambtelijk secretaris heeft contact onderhouden met de stichting Marcus. De stichting Marcus ondersteunt via
DBWN een aantal projecten van de aangesloten werken. Hiervoor zijn we de stichting Marcus bijzonder
erkentelijk.
Ook het contact met de Vrienden van DBWN verloopt via de ambtelijk secretaris.
Vormen van overleg waaraan bestuurders en/of beroepskrachten van DBWN deelnamen.
Overleg met de aangesloten werken over het jaarverslag, de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 of
vanwege ontwikkelingen bij een werk;
overleg met de Don Bosco werkers en vrijwilligers op 23 maart;
tweemaal overleg met de auditcommissie van de Raad van Toezicht;
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overleg met het administratiekantoor;
deelname op uitnodiging aan festiviteiten of andere activiteiten bij de aangesloten werken, zoals bij het
50ste kampjaar van stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (Deebeetje) en bij de salesianen van
Don Bosco;
deelname aan studiedagen en/of conferenties (ook internationaal);
overleg met relaties.

Participatie commissie jongerenwerk religieuzen KNR
De KNR heeft een aantal commissies die ieder op een specifiek deelterrein de gemeenschappelijke belangen van
de religieuzen behartigen, variërend van financiële zaken tot roepingenwerk. Zij functioneren op basis van
gedelegeerde verantwoordelijkheid en op basis van deskundigheid van de leden (leken en religieuzen). De
taakhouder communicatie neemt sinds maart deel aan de Commissie Jongerenwerk Religieuzen (JWR).

Vorming
Trainingsdagen voor nieuwe stagiairs en vrijwilligers
Ook dit jaar vond er een trainingsdag plaats met als thema: het preventief systeem van Don Bosco en zijn
spiritualiteit . De stagiairs en nieuwe medewerkers kwamen samen in Utrecht op locatie bij U-2B Heard om
vertrouwd en vaardig te worden met de kernaspecten van het gedachtegoed van Don Bosco en om stil te staan bij
hun eigen inspiratie en motivatie. Het werd een vormingsbijeenkomsten waarbij de deelnemers hun persoonlijke
ervaringen anno 2017, koppelden aan de inhoud van het programma. De inhoudelijke leiding was in handen van
de taakhouder vorming, Rita Vermeltfoort.
Don Bosco feest 2017
Het jaarlijks terugkerend Don Boscofeest in de kampschuur had als titel : ‘Don Bosco smaakt naar meer’. Het werd
een sfeervol en drukbezocht feest waar Salesianen, vrienden en medewerkers van Don Bosco aanwezig waren.
Vertegenwoordigers van diverse Don Boscowerken presenteerden hun ‘lekkers’ om zo samen Don Bosco’s
gastvrijheid te doen smaken. Popkoor Jestics van Don Bosco Deventer luisterde de middag muzikaal op.
Inspiratieteksten en nieuw Don Boscospel
Eva Min heeft tijdelijk haar creatieve bijdrage geleverd voor ‘vorming’ vanwege ziekte van de taakhouder vorming.
Ze schreef inspiratietesten voor nieuwsbrieven en ontwikkelde een leerzaam Don Boscospel dat jeugd (op het
terrein van Don Bosco Assel) kan spelen.
Vorming op locatie
In Lelystad werkt Don Bosco Experience aan deskundigheidsbevordering om toe te treden tot DBWN. Zij werden
bezocht door de taakhouder vorming voor training op locatie.
‘Vorming’ presenteerde een nieuw projectplan en nodigde in Amsterdam de groep ‘pastoraal’ uit om de
toepasbaarheid te toetsen.
In Utrecht vond een communicatietraining plaats, maatwerk voor alle betrokkenen bij U-2B Heard. Geleid door de
taakhouder vorming en een trainingsacteur.
Coördinatorentweedaagse
Op 19 en 20 september vond de tweedaagse plaats voor coördinatoren en beroepskrachten van alle Don
Boscowerken in Nederland. Het thema was ‘In beweging – positieve beweging naar de toekomst’. Er waren 13
deelnemers uit de diverse werken. Het doel van de training was om de deskundigheid en betrokkenheid rond Don
Bosco te bevorderen en om elkaar als collega’s te ontmoeten, good practices uit te wisselen en inspiratie te
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vergroten. Diverse gastsprekers waren onderdeel van het programma, de taakhouder vorming leidde de
tweedaagse. Het is een jaarlijks terugkerend aanbod.
Turijnreis
Van 23-28 april vertrok een groep mensen (per vliegtuig) naar Turijn om de stad van Don Bosco te bezoeken. Door
belangrijke plaatsen uit zijn leven te bezoeken en zo zijn leefwereld beter te keren kennen, vergroot men de
feeling met Don Bosco’s inzichten, aanpak en spiritualiteit. De reis draagt ook bij aan verbinding, uitwisseling en
plezier van betrokkenen (van uiteenlopende leeftijden) bij Don Bosco. De leiding in Turijn was in handen van de
Salesiaan Wilfried Wambeke en de taakhouder vorming.
De gezellige reünie van de Turijnreis vond plaats op de nieuwe locatie van Don Bosco Deventer: Villa Voorstad.
Boeken
Er zijn dit jaar weer boeken aangeschaft die zijn verschenen rond Don Bosco en het thema jeugd en jongeren om
de bibliotheek uit te breiden.
Contact Vorming & Animatie Vlaanderen en met anderen
De taakhouder Vorming onderhoudt contact met Don Bosco Vorming & Animatie in Vlaanderen. Regelmatig
worden sprekers benaderd in België om een bijdrage te leveren aan het programma in Nederland. Ook worden er
bezoeken gebracht aan Don Bosco-kenners in België en aan studiedagen. Zo werden bijvoorbeeld de Salesianen
Piet Stienaers in Oud Heverlee en Roger Burggraeve in Leuven bezocht. Piet Stienaers was spreker op de
‘tweedaagse’. Wilfried Wambeke kwam naar Nederland voor samenwerking rond de Turijnreis.
In Nederland onderhield ze contact met collega’s die het Oratoriomodel in de praktijk brengen en hiervoor advies
inwinnen.

Communicatie
Public Relations in 2017
In 2017 zijn weer stappen gezet in de PR, o.a. met de lancering van een account op Instagram, met als doel de
online en offline PR naar een hoger plan te tillen. Uitgangspunt bij de PR is het op een consistente en
enthousiasmerende wijze uitdragen van de naam, het logo en de kernwaarden van Don Bosco.
Naast de reguliere activiteiten is daarom ook gezocht naar mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor een
bredere doelgroep. In 2017 is om die reden actief samengewerkt met Assel Don Bosco Centrum, het
‘hoofdkwartier van Don Bosco in Nederland’. Rondom de Open Monumentendagen, Burendag en NL Doet werden
activiteiten georganiseerd met als doel publiciteit te genereren en mensen naar het centrum te trekken. We
zoeken hier actief samenwerking met externe partners.
Mede op advies van de taakhouder communicatie nam Assel Don Bosco Centrum actief deel aan de landelijke
Open Monumentendagen in september. Dat bleek een succes, Assel Don Bosco Centrum werd tijdens de
monumentendagen door ruim 400 mensen bezocht. Het leverde bijzondere gesprekken op met o.a. regelmatige
passanten van het centrum, oud-kampdeelnemers en de salesianen van de Mariahoeve.
Op voorspraak van de taakhouder communicatie werden er prachtige drone-opnamen gemaakt van Assel Don
Bosco Centrum. De beelden zijn te bewonderen via Youtube en via de website van het centrum.
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Jubileum DeeBeetje
De taakhouder communicatie, Koos Meijerink, heeft veel aandacht besteed aan het 50 jarig jubileum van
DeeBeetje en het DeeBeetjefestival dat op zondag 23 september op het terrein in Assel werd georganiseerd. Het
festival werd door maar liefst 250 mensen, jong en oud, bezocht. Het leverde mooie publiciteit op o.a. in de vorm
van een paginagroot artikel in de regionale krant De Stentor.
Website, digitale nieuwsbrieven en sociale media
Wekelijks verschenen er nieuwe berichten op www.donboscowerken.nl. In 2017 trok de website 40.188 bezoekers
(in 2016: 38.914 bezoekers; in 2015: 32.557 bezoekers), 110 bezoekers (2016: 107) per dag. 15.528 unieke
bezoekers (in 2016: 12.175 unieke bezoekers). De dinsdag trekt de meeste bezoekers van de week, al zijn de
verschillen klein. 76% van de bezoeken duurt maximaal 30 seconden. Het gemiddelde bezoek aan de website duurt
6,8 minuten.
Vanuit de website ging er maandelijks een externe digitale nieuwsbrief uit naar 259 ontvangers. De webwinkel
werd met nieuwe producten verrijkt, 75 producten belandden in de winkelwagen of werden verkocht bij
activiteiten.
Naast de reeds bestaande Facebook- en Twitter-accounts werd in 2017 een Instagramaccount voor Don Bosco
Werken Nederland aangemaakt. De website werd met een link naar deze accounts verrijkt zodat bezoekers direct
door kunnen klikken.
Aantal volgers/vrienden sociale media eind 2017: Twitter: 127 volgers (2016: 71); Facebook: 108 vrienden (2016:
57 vrienden).
In de overzichten op pagina 10 is te zien dat de aangesloten werken zich in 2017 nadrukkelijker op de verschillende
socialen media manifesteren.
Webwinkel
De webwinkel werd in 2017 verrijkt met o.a. Don Bosco-caps, en –fleeces welke gretig aftrek vonden.
Contacten Don Bosco Naamdragers
Om de contacten met de naamdragers van Don Bosco, zoals scholen en scoutinggroepen, extra aan te halen zijn
deze in 2017 aan de hand van de verschenen Don Bosco edities een aantal keer schriftelijk en per mail
geïnformeerd over het Don Boscofeest, de Turijnreis en te bestellen Don Bosco promotiematerialen.
KNR (JWR)
De taakhouder nam deel aan de commissie Jongerenwerk Religieuzen (JWR) van de KNR (Konferentie Nederlandse
Religieuzen). Belangrijkste speerpunt: uitwerking van een plan om met een ‘Soulfoodtruck’ aanwezig te zijn op
festivals om op eigentijdse wijze met jongeren in contact te komen.
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NLdoet en Burendag
Vanuit Don Bosco Werken Nederland is er meegewerkt aan de NL Doet-klusdag van Assel Don Bosco Centrum op
zaterdag 11 maart 2017. Een groep van zeventien vrijwilligers heeft zich enthousiast ingezet om klussen te doen in
Assel. Het terrein is seizoen klaar gemaakt het meditatiebos is helemaal aangeharkt. Het was een gezellige en
vooral verbindende dag waarbij hard is gewerkt en veel gelachen. Dank gaat uit naar het Oranjefonds die het
mogelijk heeft gemaakt.

Deelname in redactie Don Bosco NU
De taakhouder communicatie fungeerde ook in 2017 als eindredacteur van Don Bosco NU, het kwartaalmagazine
van de salesianen van Don Bosco in Nederland. Het blad besteedde aandacht aan belangrijke activiteiten en
ontwikkelingen bij de verschillenden Don Bosco centra in Nederland. In elke editie werd een van de Nederlandse
Don Bosco naamdragers uitgelicht.
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Sociale Media
FACEBOEK AANWEZIGHEID DON BOSCO WERKEN
Don Bosco Werk
Aantal likes 2015
Don Bosco Rijswijk
812
SAMEN
596
Don Bosco Jonathan*
403
Straatvisie
279
Youthnet
253
DeeBeetje
178
U-2BHeard!
52
Assel Don Bosco Centrum
-Don Bosco Werken Ned
-Straatvisie020*
45
Don Bosco Deventer
-Totaal
2677
*Facebookpagina’s opgegaan in Straatvisie
TWITTER AANWEZIGHEID DON BOSCO WERKEN
Don Bosco Werk
Aantal volgers 2015
Don Bosco Rijswijk
-SAMEN
-@db_SAMEN
Don Bosco Jonathan
-@DBAmsterdam
Straatvisie
19
Don Bosco Youthnet NL
-@DBYnNL
DeeBeetje
-U-2BHeard!
9
@U2BHeard
Assel Don Bosco Centrum
-Don Bosco Werken Ned
23
@DonBoscoNed
Straatvisie020
-Don Bosco Deventer
106
@YFCDeventer
Totaal
157

Instagram aanwezigheid Don Bosco Werken
Don Bosco Youthnet Nederland
Don Bosco Rijswijk
SAMEN
Straatvisie
Don Bosco Werken Nederland
Totaal

2016
1167
905
551
394
335
209
77
43
44
45
-3827

2017
1476
1336
580
618
237
173
119
108
25
4672

2016

Stijging
+26%
+48%
Pagina opgeheven
+47%
+84%
+13%
+124%
+176%
+145%
Pagina opgeheven
-+22%

-28

2017
-47

Stijging

77

91

23
8

6
8

-23

-118

+513%

-59

-127

+215%

---

---

326

389

Aantal volgers 2017
215
190
149
93
31
678
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Financiën
Don Bosco Werken Nederland heeft in 2017 te maken gehad met diverse financiële mee- en tegenvallers.
Desondanks is het boekjaar 2017 afgesloten met een klein negatief resultaat. Dit resultaat is gunstiger dan was
begroot.
In overeenstemming met de intentie van het bestuur en Raad van Toezicht zijn alle subsidies door DBWN verstrekt
aan de deelnemende werken. De verstrekte subsidies liggen in lijn met de begroting.
De continuïteit van DBWN is gewaarborgd door middel van een intentie die wordt afgegeven door de Provinciale
raad van de salesianen van Don Bosco van de provincie België Noord en Nederland voor een periode van steeds
drie jaar vooruit.
Acoban Accountants is voor de tweede keer aangesteld voor de beoordeling van de jaarrekening.
Nieuw is dat de jaarrekening 2017 de eerste jaarrekening is waarover de nieuwe Financiële Commissie zich
gebogen heeft.
De jaarcijfers 2017 en de toelichting daarop zijn opgenomen in dit jaarverslag.
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Algemene toelichting
Algemeen
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Don Bosco Werken Nederland bestaan uit de inspiratie van
Don Bosco levend houden en zijn unieke visie op begeleiding en opvoeding van jeugd en jongeren
in praktijk brengen.
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen
tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling
van de vorderingen.
Grondslagen van de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht (bij onderhanden werken:
op het moment dat het werk gereed is). Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden
in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Het resultaat bestaat uit ontvangen
giften en bijdragen waarop in mindering worden gebracht de lasten c.q. de bijdragen van de werken
en de algemene kosten.
Toelichting op de balans
Activa
Naast de gangbare overlopende posten bestaan de overige activa verder vrijwel geheel uit liquide middelen
die voor het overgrote deel op een rentedragende rekening geplaatst zijn.
Passiva
Het resultaat uit de Staat van Baten en Lasten wordt onttrokken aan het eigen vermogen.
In 2014 heeft het bestuur besloten dat het kapitaal wordt opgesplitst in een minimaal
vereist weerstandsvermogen enerzijds en een "vrije" reserve anderzijds. Deze vrije reserve dient om
exploitatieverliezen in de toekomst op te kunnen vangen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stichting Don Bosco Werken Nederland staat garant tot eerste borg inzake een gesloten huurovereenkomst door Stichting Open Huis Don Bosco (JONA) met betrekking tot het pand Parkstraat 35/
Kastanjelaan 31B te Arnhem. Deze huurovereenkomst is afgesloten voor de duur van vijf jaar,
ingaande op 20 juni 2013. De borgstelling is gemaximeerd tot 40.000 euro per jaar.
Deze overeenkomst geldt bovendien alleen zolang JONA het jongerenwerk in de huidige vorm
en volgens de Don Bosco methode blijft uitvoeren.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
(genoemde bedragen luiden in euro's)
Baten
Salesianen van Don Bosco
In 2017 zijn de bijdragen van de Salesianen van Don Bosco lager dan begroot.
Giften
Onder de giften zijn de bijdragen opgenomen van de bestuursleden die recht hadden op
de vrijwilligersvergoeding. Daarnaast zijn er periodieke en incidentele giften
ontvangen.
Overige baten
In 2017 zijn er meer verkopen van materialen geweest waardoor de baten
zijn gestegen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ontvangen rente
De ontvangen rentebaten zijn lager dan de begroting. Sinds 2014 beschikt de stichting over
een tweetal spaarrekeningen waar het overgrote deel van de liquide middelen is ondergebracht.
De daling valt te wijten aan de lagere rentetarieven die de banken hanteren.
Lasten
Werken subsidies / kosten huren
Het totaal van de verstrekte subsidies vermeerderd met de fictieve huren voor huisvesting is
lager dan de begrote kosten van deze subsidies en fictieve huren.
De verstrekte subsidies zijn met 41.175 euro afgenomen ten opzichte van de begroting.
Er was in de begroting een post opgenomen voor nieuwe projecten van 37.175 euro.
In 2017 is geen subsidie verstrekt aan nieuwe projecten.
Het overige verschil wordt veroorzaakt door 4.000 euro minder verstrekte subsidie
aan Deventer.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn in lijn met voorgaand jaar.
De begrote stijging wegens geplande meeruren, is wegens ziekt achterwege gebleven.
Overige lasten
De overige lasten zijn 2.400 euro hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte
van voorgaand jaar zijn de overige lasten met ongeveer 2.000 gestegen. Deze stijging
wordt onder andere veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn inzake het laten passeren
van nieuwe statuten bij de notaris en advisering op het gebied van governance support.
Resultaat
Per saldo vertoont de staat van Baten en Lasten een negatief resultaat van 4.544 euro
tegenover een negatief resultaat van 5.805 euro in 2016. Dit saldo zal worden onttrokken
aan de vrije reserves van de stichting.
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Beoordelingsverklaring
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Don Bosco Werken Nederland
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 12 tot en met bladzijde 16 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting
Don Bosco Werken Nederland te Hoog Soeren beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw
dient weer te geven in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een
beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen
bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot
de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het
kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een
controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij
geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Don
Bosco Werken Nederland per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Zeewolde, 6 april 2018
Acoban Accountants
A.C. Bouwman RA
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Bijlage 1
Organisaties waar de DBWN in 2017 contact mee heeft gehad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DeDoc ontwerpers / studio
A!tention (website)
Don Bosco Apeldoorn
Don Bosco Experience (in Nederland)
Don Bosco NU
Don Bosco Vlaanderen
Don Bosco Vorming & Animatie
Erasmus+
European Youth in Need – salesian answers
Governance Support
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), commissie Jongeren Werk Religieuzen
Logoprint
Middenduin Administrative Services
Mierdesign
Naamdragers van Don Bosco
Nouwad BV
Provinciaal en zijn raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco
Raptim humanitarian travel
Salesianen en medewerkers van het kantoor van de salesianen van Don Bosco in Hoevelaken
Spanjaart Computers
Stichting Marcus
Young Africa
Youth for Christ
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Bijlage 2
Aangesloten werken
De Don Bosco werken die zijn aangesloten bij de Stichting Don Bosco Werken Nederland op 31 december 2017:
1.

Assel Don Bosco Centrum, Hoog Soeren. Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren

2.

Don Bosco Amsterdam, Amsterdam, Apollolaan 91, 1077 AM Amsterdam
Twee projecten: 1. SAMEN - jongeren en straatkinderen
2. Don Bosco Straatvisie

3.

Don Bosco Rijswijk, Rijswijk. Juliaantje 26, 2283 TB Rijswijk

4.

Don Bosco Spirit, Utrecht. Leidsekade 117, 3531 HD Utrecht

5.

Don Bosco YouthNet Nederland, Apollolaan 91, 1077 AM Amsterdam

6.

Don Bosco Deventer, Deventer. Secretariaat: Achter de Hoven 53, 7419 AG Deventer

7.

Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetje-kampen), Pomphulweg 104, 7346 AN Hoog Soeren
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