STICHTING CHOICES SUPPORT CENTER
gevestigd te Amsterdam
2021

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2020

blz. 4

Staat van baten en lasten 2020

blz. 5

Waarderingsgrondslagen

blz. 7

Toelichting algemeen

blz. 9

Toelichting op de balans

blz. 11

Toelichting op de staat van baten en lasten

blz. 13

-2-

Stichting Choices Support Center
Amsterdam

Balans per 31 december 2020
ACTIVA

12/31/2021

12/31/2020

2,811

18,919

2,811

18,919

Vlottende activa
Liquide middelen

-3-

Stichting Choices Support Center
Amsterdam

Balans per 31 december 2020
PASSIVA

12/31/2021

12/31/2020

Algemene Reserve

1,605

17,704

Schulden op korte termijn
Crediteuren

1,206

1,215

2,811

18,919

Eigen Vermogen

-4-

Stichting Choices Support Center
Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Giften bedrijven/organisaties
Giften particulieren

LASTEN
Ontwikkelingskosten (app)
Promotionele kosten (incl website)
Edit en vertaal
administratie kosten, vrijwilligers, facebook
Bankkosten
Huur kantoor
Borg kantoor
Abbonementen
consultants/psychologists
preventiewerker
groepswerker
IT kosten
Ondersteuners (Patty + Thomas)
Kosten fondsenverving

2021

2020

39,978
5,045

41,400
3,100

45,023

44,500

5,026
212
1,320
174
15,353

9,535
2,251
7,063
6,338
9,892
3,967

Saldo van baten en lasten

121
9,159

174
14,520
2,000
36
666
3,391
2,220
1,040

61,131

33,327

-16,108

11,173

-16,108

11,173

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging aan:
Algemene reserve
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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
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
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
Gebouwen
Verbouwing

20 %
20 %
20 %

*Voorraden
De voorraad grond- en hulpstoffen en handelsgoederen is gewaardeerd op verkrijgingsprijs 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.

-7-

Stichting Choices Support Center
Amsterdam

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 ALGEMEEN
Algemeen
In 2021, terwijl velen van ons worstelden met de COVID-19 epidemie, worstelde
Choices Support Center met de zorg voor de cliënten en met het verkrijgen van
financiering die nodig was om onze diensten in stand te houden. In februari 2021
namen we een ZZP psycholoog en een ZZP student psycholoog in dienst voor één
dag per week voor ons 'I Have Choices' initiatief. Choices kreeg eind 2020 €20.000
van de stichting Steunfonds om dit initiatief te starten. Het initiatief ‘I Have Choices’
ondersteunde mensen (zowel online als op onze locatie in Amsterdam) die getroffen
zijn door de maatregelen die genomen zijn als gevolg van de COVID-epidemie.
Deze maatregelen leidden tot tijdelijke sluitingen van verslavings- en
gezondheidsdiensten, lange wachttijden voor opnames in
verslavingsbehandelingsfaciliteiten, meer stress, angst en een toename van het
gebruik van drugs, alcohol en seksueel risicogedrag.
Ondanks de COVID-epidemie en de tijdelijke sluitingen van vele diensten bleef het
Choices Support Center open. Door open te blijven tijdens de COVID-epidemie
konden we mensen helpen die geen hulp konden krijgen van andere
ondersteunende diensten in verslavings- en geestelijkegezondheidszorginstellingen. Onze cliënten waren erg blij dat ze persoonlijk contact
hadden. In 2021 hebben we met een ZZP-psycholoog en een ZZP-student
psycholoog die beide één dag per week werkzaam waren, een cliëntenbestand van
27 cliënten geregistreerd en onderhouden. 21 mannen; 4 vrouwen en 2 niet-binaire
personen. 50% van hen hoorde van ons via vrienden; 30% werd doorverwezen door
verslavingscentra en 20% door de GGD. Onder de cliënten zagen we een groeiend
aantal LGBT+ asielzoekers en transgender personen.
Het ‘I Have Choices’ initiatief heeft voor velen een vangnet gecreëerd door gebruik
te maken van bewezen interventies voor behandelingsbereidheid,
crisismanagement en psychologische zorg. Onze diensten omvatten individuele
counselingsessies en een wekelijkse steungroep ‘Choices over Seks en Drugs’.
41
61
32
5
22

Individuele sessies online
Individuele sessies op kantoor
Groepssessies
Cliënten dat regelmatig groepssessies bijwoont
Cliënten met een 'veranderplan'

61% bereikte met succes persoonlijke doelen om middelengebruik te veranderen
100% heeft met succes persoonlijke doelen bereikt om seksuele risico's te verminderen
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TOELICHTING Financieel
Algemeen
Nu onze basisfinanciering ten einde loopt, en een groeiend aantal asielzoekers onze
diensten nodig heeft, besloten we ons te richten op het ontwikkelen van diensten
voor LGBT+ asielzoekers en statushouders. Dit hield onder meer in dat we met
asielzoekers om de tafel gingen zitten om input te krijgen voor de ontwikkeling van
onze diensten. Onze resterende middelen gingen naar programma-ontwikkeling,
fondsenwerving, het voorbereiden van subsidieaanvragen, en het professionaliseren
van onze diensten door het verbeteren van onze financiële managementsystemen
met het werven van een boekhouder en het implementeren van online
boekhoudsystemen.
Met de zomer van 2021 in aantocht organiseerde Choices een coming outevenement tijdens de Pride Week, onder de naam 'Healthy Choices for Pride'. Het
doel was de gemeenschap en de stad te informeren over onze diensten en hun
steun te verwerven voor toekomstige financiering. Het Capital C-gebouw doneerde
hun dakterras en verschillende donateurs sponsorden onze geschenktassen. We
nodigden gastsprekers uit, leden van de gemeenteraad, wethouders, GGDmedewerkers, vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties en leden van de
gemeenschap. Het evenement was een succes en stelde Choices Support Center
voor aan gemeenteambtenaren en aan de GGD.
Vanaf 2022: Onze inspanningen in 2021 kregen steun. Choices Support Center
kreeg toestemming van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om
psychologische begeleiding te bieden aan LGBT+ asielzoekers in het AZC in
Amsterdam en in het AZC Almere. Choices kreeg 72.648 euro van Gilead Sciences
om in 2022 preventiediensten te verlenen aan LHBT+ asielzoekers. VSB Fonds
heeft ons uitgenodigd een aanvraag in te dienen (€13.032) om een kookcursus aan
te bieden om LHBT+ asielzoekers te leren hoe ze gezonde, voedzame maaltijden
kunnen bereiden met een beperkt budget. Ook zijn we in vooroverleg met het Oranje
Fonds voor ondersteuning (€ 66.940) van onze voorgestelde vrijwillige
psychologische hulplijn voor LGBT+ asielzoekers.

Het grootste deel van de financiering voor de activiteiten van 2021 was in 2020
ontvangen voor projecten gestart in in dat jaar. Het grootste deel van deze projecten
liep door in 2021; als onderhanden werk. Het verlies in 2021 bestaat dus voor 100%
uit doorlopende projecten waarvoor in 2020 financiering was ontvangen en het
verlies kon dus worden gedekt uit de bestemmingsreserve. De 2e helft van 2021 is
door het bestuur vooral besteed in fondsenwervingsactiviteiten voor 2022 en
volgende jaren. Nu er een goed financieel systeem is ingevoerd zal Choices
proberen in de volgende financiele verslagen de onderhanden werk positie
duidelijker te maken. Daarnaast is het verkrijgen van structurele financiering, i.p.v.
alleen afhankelijk te zijn van projectfinanciering, een hoofdtaak van het bestuur.
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TOELICHTING OP DE BALANS
12/31/2021 12/31/2020
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Liquide middelen
2,811

NL59 TRIO 0338 7713 79

18,919
0
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TOELICHTING OP DE BALANS / VERVOLG
12/31/2021

12/31/2020

18,919
-16,108
2,811

6,531
12,388
18,919

1,206

1,215

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige Reserve
Beginstand
- resultaatbestemming
Stand einde boekjaar

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren
Crediteuren
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Giften bedrijven
Gilead
Orasure
Steunfonds
Sobbe
for all who love fopundation
Happy App
COC
Regenboog

2021
11,000
1,628
18,000
5,000
1,000
300
250
2,800
39,978

Giften Particulieren
4,082
963
5,045

Donatie fam Farrell
Donaties overig
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