
Toelichting financieel jaarverslag Jeugdhonk Pingjum 2021 

Algemeen: 

Per september 2021 heeft een nieuw bestuur ‘het stokje overgenomen’ van het eerdere bestuur. 

Het financieel jaarverslag 2021 is opgesteld door H. van der Woude.                                                        
Per 15-10-2021 heeft H. van der Woude de kas overgedragen gekregen van het eerdere bestuur.   
Per 14-12-2021 heeft zij ook toegang gekregen tot internetbankieren. Er kan gesteld worden dat het 
penningmeesterschap per 14-12-2021 in praktische zin overgegaan is van L. Bijleveld naar H. van der 
Woude. Alle bijbehorende mappen zijn begin januari 2022 afgegeven. 
 
Inkomsten: 

In 2021 zijn er diverse inkomsten geweest waarbij de meeste inkomsten verworven zijn door de 
donateursactie van december 2021. Welke ook tot een schenking heeft geleid. 
 
De jaarlijkse subsidie voor jeugdactiviteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân is wederom 
ontvangen. 
 
Voor de inmiddels jaarlijkse Sport- en spelmiddag voor basisschoolkinderen is ook in 2021 een 
bijdrage aangevraagd en ontvangen vanuit het Ondernemersfonds.  
 
Het eerdere bestuur heeft voor het opknappen van het pand een bijdrage in het kader van Burendag 
2021 aangevraagd bij het Oranjefonds, welke is toegekend en waardoor er stappen ten aanzien van 
het opknappen gezet zijn. 
 
Het pand is éénmaal verhuurd, de tweede aanvraag is (na betaling van huur en borg) geannuleerd. 
 
De meeste inkomsten aangegeven bij post verkoop eten/drinken/activiteiten zijn verworven in het 
laatste kwartaal van 2021. Ondanks de geldende corona-maatregelen waren er mogelijkheden om 
open te gaan, waar gebruik van is gemaakt. In de eerste drie kwartalen van 2021 is het jeugdhonk 
alleen tijdens twee activiteiten (happy stones beschilderen/Sport- en spelmiddag) open geweest. 
 
Er is ook een bijdrage van de Victoriuskerk ontvangen. Het eerdere bestuur heeft door het afbreken 
van het podium in de kerk geld gegenereerd voor het jeugdhonk in verband met de penibele 
financiële situatie. 
 
Er zijn zowel van Fryslân Miljeu als Essent teruggaven ontvangen. 
 
Gezien de penibele financiële situatie (waar het Corona-pandemie aan meegedragen heeft) is er 
tweemaal een lening aan Jeugdhonk Pingjum verstrekt.  
 
Uitgaven: 
 
Bij de uitgaven zijn de standaard vaste lasten zoals gas, water, elektriciteit, heffingen, 
onderhoudscontract, etc. zichtbaar. 
 
Dorpsbelang Pingjum heeft aangeboden de opstalverzekering te betalen totdat het jeugdhonk zich in 
financieel opzicht beter kan bedruipen. In 2021 is deze premie dan ook door hen betaald en dus niet 
zichtbaar in dit financieel jaarverslag. 
 
Eind 2021 is er een contract afgesloten bij T-Mobile zodat er internet beschikbaar is in het pand. 



Eind 2021 is er een nieuwe website gemaakt. Het contract met betrekking tot de eerdere website 
was verlopen en daardoor is er een periode geen website geweest. Eind 2022 worden hiervoor pas 
kosten berekend. 
 
Ten aanzien van de post Inkoop eten/drinken kan aangegeven worden dat dit de inkoopkosten zijn 
van de twee activiteiten in het voorjaar/zomer 2021 en vanaf 22-10-2021 (datum eerste reguliere 
opening voor 12-18 jarigen). 
 
Ook zijn er algemene inkoopkosten gemaakt, dit betreft onder andere schoonmaakmiddelen, -
materialen, etc. 
 
Voor de twee (eerder benoemde) activiteiten en latere kleinere activiteiten zijn materialen 
aangeschaft en gehuurd, deze kosten staan vermeld onder de post Inkoop- activiteiten. 
 
In het laatste kwartaal 2021 zijn er veel spullen geschonken aan het jeugdhonk. Dit zijn onder andere 
een andere zitbank, stofzuiger, airfryer, wifi-router, keukenapparatuur, branddeken, etc. Desondanks 
was het ook nodig om nog te investeren in nieuwe spullen zoals rookmelders, brandblusser, 
deurmatten, etc. Deze kosten staan vermeld onder kosten inrichting. 
 
Zoals ook eerder aangegeven is er in het 4e kwartaal 2021 hard geklust in het jeugdhonk. Diverse 
zaken zijn gerepareerd, het merendeel van het interieur is geverfd, er is in de binnenkant en aan de 
buitenkant schoongemaakt. Alle kosten met betrekking tot dit onderhoud/renovatie staan vermeld 
onder de post Renovatie/onderhoud gebouw. 
 
Nadat de koel/vriescombinatie niet meer werkte, is deze gelukkig gerepareerd tegen materiaalkosten 
waardoor verdere (hogere) kosten voorkomen zijn. 
 
Een deel van de ontvangen leningen is in 2021 terugbetaald. Er stond op 31-12-2021 nog een lening 
(verstrekt door Dorpsbelang) van € 400,- open. Per vergadering d.d. 28-02-2022 is er door het 
bestuur van Dorpsbelang Pingjum aangegeven dat zij besloten hebben een deel van de openstaande 
bedrag aan het jeugdhonk te schenken. Er dient nog € 272,78 terugbetaald worden.  
 
Conclusie: 
De financiële situatie van het jeugdhonk is gedurende het grootste gedeelte van het jaar penibel te 
noemen geweest. Dit had grotendeels te maken met het feit dat deze door de toen geldende corona-
maatregelen niet regulier geopend kon blijven en het niet doorgang kunnen vinden van geplande 
activiteiten. Er was geen enkele financiële buffer waardoor (tijdelijke) leningen noodzakelijk waren 
om de vaste lasten te kunnen voldoen. De Sport- en spelmiddag (met ondersteuning vanuit het 
ondernemersfonds) en de activiteit Happy Stones beschilderen (basisschoolkinderen) waren een 
groot succes en hierdoor zijn wel inkomsten binnen gekomen. Gelukkig waren er in het 4e kwartaal 
2021 weer mogelijkheden om (regulier) open te gaan. De gemeente heeft hierbij goed meegedacht 
met het nieuwe bestuur en juridische informatie gegeven om de regelgeving te duiden. Hierdoor en 
door het opzetten van de donateursactie is de financiële situatie op 31-12-2021 een stuk positiever. 
In 2022 zal verder gewerkt worden aan het genereren van inkomsten waardoor er gewerkt wordt 
aan een positieve financiële toekomst van Jeugdhonk Pingjum. 
 
 
HvdW 01-03-2022 


