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Balans per 31 december 2020

ACTIVA 31/12/2020 31/12/2019

Vlottende activa

Liquide middelen 18.919 6.531

18.919 6.531
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Stichting Choices Support Center
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Balans per 31 december 2020

PASSIVA 31/12/2020 31/12/2019

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 17.704 4.401

Schulden op korte termijn
Crediteuren 1.215 2.130

18.919 6.531
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2019

BATEN
Giften bedrijven 41.400 15.450
Giften particulieren 3.100 5.888

44.500 21.338

LASTEN
Ontwikkelingskosten (app) 121 11.410
Promotionele kosten 9.159 1.463
Edit en vertaal 1.311
administratie kosten, vrijwilligers, facebook 495
Bankkosten 174 128
Huur kantoor 14.520
Borg kantoor 2.000
Abbonementen 36
consultants 666
groepswerker 3.391
IT kosten 2.220
Ondersteuner 1.040

33.327 14.807

Saldo van baten en lasten 11.173 6.531

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging aan:
Algemene reserve 11.173 941



Stichting Choices Support Center
Amsterdam

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

In 2020 heeft Stichting Choices Support Center projectfinanciering verkregen waarmee onze organisatie in 2021 op een minimum niveau kan 
functioneren - gericht op specifieke groepen. In ons eerste operationele jaar heeft Choices de aandacht en interesse van onze verschillende 
doelgroepen en donateurs gekregen. Ook hebben we ons gevestigd binnen een netwerk van lokale zorgaanbieders waaronder de GGD 
Amsterdam, COC Amsterdam, Praxis, HVO-Querido, De Regenboog, en anderen.

Een van de diensten die we in het eerste jaar aanboden was een wekelijkse groep voor homoseksuele mannen die worstelen met drugsgebruik en 
riskant seksueel gedrag ("maandagavondgroep"). De groep maakt gebruik van sociale netwerkinterventies en empirisch onderbouwde 
gedragsinterventies waarbij mannen in contact worden gebracht met anderen die vergelijkbare gedragsveranderingsdoelen hebben. Onze 
wekelijkse groep heeft een gat in de zorg gevuld voor mannen die betrokken zijn bij chemsex en gestructureerde ondersteuning zochten bij het 
opstellen van een persoonlijk preventieplan en behandeling. Op dit moment zijn er in Amsterdam weinig diensten die tegemoet komen aan de 
behoeften van LGBTQI individuen met middelengebruikproblemen en het risicogedrag dat met middelengebruik gepaard gaat. Op dit gebied zien 
wij een meerwaarde voor Choices-diensten ten opzichte van de bestaande diensten van de GGD en andere organisaties. 

Naast de maandagavondgroep hebben we financiering gekregen om een psycholoog in dienst te nemen die onze diensten op het gebied van 
behandelingsbereidheid zal verzorgen. Behandelbereidheidsdiensten zijn bedoeld om mensen beter voor te bereiden voordat ze aan een 
verslavingsbehandeling beginnen. Dit om de resultaten van de behandeling en de retentie te verbeteren. Onze voorbereidingsdiensten voor 
behandeling omvatten een wekelijkse groep op woensdag en individuele begeleiding. De ondersteuningsgroep voorafgaand aan de behandeling, 
die op woensdag wordt gehouden, helpt mensen die hun drugsgebruik willen veranderen en misschien nog niet klaar zijn voor een traditionele 
behandeling. Deze groeps- en begeleidingsdienst biedt ons de mogelijkheid om samen te werken met verslavingscentra om mensen te 
ondersteunen die wachten op opname, om mensen te ondersteunen die behandeling willen maar er nog niet klaar voor zijn en om mensen te 
ondersteunen die gewoon ondersteuning willen om hun drugsgebruik te minimaliseren. Vanaf begin 2021 hebben we contact opgenomen met 
verslavingsbehandelingscentra en zijn we een samenwerking aangegaan waarbij we cliënten op wachtlijsten helpen om opgenomen te worden. Op 
dit moment werken we samen met drie verslavingscentra, Castle Craig, Interventies GGZ en GGZS Connections. 

Doelstellingen: 
Choices belangrijkste doelstellingen voor 2020 zijn: 
o   ons profileren als preventieorganisatie gespecialiseerd in zorg voor LGBTQI middelengebruikers.  
o   het verkrijgen van structurele financiering van de gemeente Amsterdam die ons in staat stelt om onze huidige dienstverlening in stand te 
houden en nieuwe cliënten te helpen.  
De huidige financiering komt voornamelijk uit subsidies en particuliere donaties. Helaas zijn deze fondsen beperkt, onvoorspelbaar en niet in staat 
om onze diensten voor lange tijd in stand te houden, noch zal het genoeg opleveren om de groei van de organisatie te betalen. 

In 2020 willen we onze samenwerking met de Gemeente Amsterdam, verslavingszorginstellingen, migrantenvoorzieningen en medische 
hulpverleners uitbreiden.  

Primaire doelstellingen:
1.    Instandhouding van de kerndiensten en 4 personeelsleden
-       Jaarlijks operationeel budget vereist 125.000 euro
2.    Verkrijgen structurele financiering om organisatie in stand te houden en programmadirecteur te ondersteunen



-       €6000 nodig voor 2021
3.    Diensten ontwikkelen voor migrantenhomo's die worstelen met drugsgebruik
-       Behoud psycholoog en personeel met ervaring in het werken met migranten
4.    Verbeteren van onze ondersteunende diensten voorafgaand aan de behandeling
-       Documenteren van cliëntresultaten met nieuwe beoordelingsinstrumenten
5.    Samenwerken met verslavingscentra ter ondersteuning van de voorbehandeling
-       Verkrijgen van onderaannemingscontracten om de behandelbereidheidsinterventie te ondersteunen
6.    Verkrijg financiering van de Gemeente Amsterdam
-       Steun krijgen van gemeenteraadsleden - commissies gezondheid/diversiteit
7.    Ons netwerk van partnerorganisaties uitbouwen
-       Contact leggen met andere organisaties over onze diensten

Verder gaan:

In 2020 heeft onze maandagavondgroep voor homoseksuele mannen aan dynamiek en belangstelling gewonnen bij de doelgroep die de groep 
wilde ondersteunen. Met onze nieuwe verbeterde intakeformulieren en intakeproces zijn we nu in staat om de resultaten van elk groepslid effectief 
te documenteren. Als resultaat van het werk van vorig jaar hebben we de doelen en het doel van de groep gedefinieerd.  In 2021 hopen we dat de 
groep een grotere nadruk zal leggen op het helpen van leden om elkaar te helpen individuele doelen te bereiken, zowel tijdens de groep als buiten 
de groep. Dit kan worden bereikt door iedereen tijdens het intakeproces de gelegenheid te geven een ontmoeting te hebben met onze psycholoog, 
voor een beoordeling van de behoeften en het opstellen van een persoonlijk preventiezorgplan. Dit is om elke cliënt te helpen specifieke doelen en 
resultaten te identificeren en vast te stellen die tijdens de groep en in individuele begeleidingssessies moeten worden behandeld.  We kijken ook 
naar initiatieven voor ondersteuning door maatjes, vergelijkbaar met dat van De Regenboog.

Eind 2021 zullen we het succes van de groep analyseren en aanvullende steun zoeken bij donateurs en verzekeraars. Daarnaast zijn 
verslavingsbehandelcentra ook geïnteresseerd in dezelfde groep homoseksuele mannen die betrokken zijn bij chemsex. Wij zien dit als onze 
niche en zijn op zoek naar blijvende steun voor deze dienst voor 2021. Verder kunnen we met extra financiering een GGZ-psycholoog of 
psychiater in dienst nemen om onze begeleiding te begeleiden, zodat we kunnen beginnen met het factureren van verzekeringsmaatschappijen. 
Het verkrijgen van financiële steun van verzekeringsmaatschappijen en/of WMO zou helpen bij het subsidiëren van onze zorgkosten.

Wij willen een brug slaan tussen harm reduction en verslavingszorg door het aanbieden van gedragsveranderende interventies gericht op het 
minimaliseren en elimineren van risico's die samenhangen met drugsgebruik.  Voor mensen die een verslavingsbehandeling nodig hebben, bieden 
we ondersteuning voorafgaand aan de behandeling.  Door een geïntegreerd netwerk te creëren met verslavingsbehandelaars en ondersteuning te 
bieden aan LHBTQI, kunnen we ons profileren als de plek waar je terecht kunt voor ondersteuning. Veel LHBTQI individuen krijgen geen toegang 
tot de diensten die ze nodig hebben door gebrek aan diensten, stigmatisering en het anticiperen op ongevoelige werkers door slechte training en 
gebrek aan begrip voor genderidentiteitskwesties die bijdragen aan drugsgebruik.    

Choices Support Center heeft met succes een stigma-vrije, niet-vooringenomen organisatie gecreëerd waarin leden van de LGBTQI-
gemeenschap zich welkom en verzorgd voelen. We kijken er naar uit om onze diensten voort te zetten en uit te breiden. 
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Stichting Choices Support Center
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMEEN
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van zelfgekozen grondslagen. Wel is zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven. Uitzonderingen betreffen o.a. het ontbreken van een bestuursverslag
en een analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers.

Deze jaarrekening is opgesteld in euro's.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Waar nodig zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers aangepast aan de huidige wijze 
van verantwoorden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
*Materiële vaste activa 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages bedragen per jaar: 

Inventaris 20 %
Gebouwen 20 %
Verbouwing 20 %

*Voorraden
De voorraad grond- en hulpstoffen en handelsgoederen is gewaardeerd op verkrijgings-
prijs of, indien lager, op marktwaarde per balansdatum.
Het gereed product is  gewaardeerd op vervaardigingsprijs.
Verliezen op voorraden zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

*Vorderingen
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel
bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

*Liquide middelen
De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

*Overige activa en passiva
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

*Resultaat
Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten over
dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegekend voor zover de 
betreffende prestaties zijn verricht door verkoop en levering.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden
in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

*Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

*Subsidies
De subsidie-opbrengsten worden bepaald als het verschil tussen de aan een jaar toe te 
rekenen subsidie-opbrengsten en de aan een jaar toe te rekenen kosten. In het algemeen
worden de subsidies als baten verantwoord op het moment dat zij toegezegd zijn, echter:
- indien vooruitlopend op de toezegging van een subsidie de Stichting reeds uitgaven

heeft verricht en de toekenning van de subsidie plaatsvindt voor het uitbrengen van
dit rapport, wordt deze subsidie als bate opgenomen voor zover deze is uitgegeven;

- indien de subsidie betrekking heeft op specifieke uitgaven, dan wordt alleen het deel dat 
bestemd is als bate opgevoerd en het restant als reserve.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31/12/2020

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Liquide middelen 
NL59 TRIO 0338 7713 79 18.919

18.919
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31/12/2019

6.531

6.531
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TOELICHTING OP DE BALANS / VERVOLG

31/12/2020 31/12/2019
PASSIVA

Eigen vermogen

Overige Reserve

Beginstand 6.531 1.111
 - resultaatbestemming 12.388 5.420
Stand einde boekjaar 18.919 6.531

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren
Crediteuren 1.215 2.130
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Giften bedrijven 2020

Gilead 10.000
Orasue 5.000
Steunfonds 18.000
Regenboog 8.400

41.400

Giften Particulieren


