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MISSIE & VISIE

“We zien de toekomst! Een stad waar jongeren zich thuis voelen en meedoen. "
Waarom bestaan wij? #hogerdoel
CODE043 is een jongerenorganisatie die jongeren van 12 - 25 jaar ondersteunt,
begeleidt en verbindt tijdens de ontwikkeling van hun eigen ideeën op het
gebied van welzijn en cultuur. Wij zetten jongeren centraal en zorgen dat hun
ideeën werkelijkheid worden en leggen hiermee de basis voor een bruisend
jongerenklimaat in Maastricht. Als het over jongeren gaat is CODE043
betrokken.
Waar gaan wij heen? #gewaagddoel
CODE043 is DE plek waar jongeren van 12 - 25 jaar zich kunnen ontwikkelen
volgens hun eigen ideeën op het gebied van welzijn en cultuur. En is hiermee
HET platform MET, VOOR en DOOR jongeren binnen de steeds veranderende
en (digitale) jongerencultuur in Maastricht.
Waar staan wij voor? #kernwaarden
VOOR, DOOR, MET JONGEREN | EMPOWERMENT | VERBINDEN | PASSIE |
FLEXIBEL
Waar blinken wij in uit? #hogerdoel
CODE043 is specialist op het gebied van jongeren (participatie). Jongeren
centraal zetten en in de lead laten zijn. Vertalen van behoeften van jongeren in
concrete doelen en maatschappelijke participatie. Vormgeven aan
communicatie gericht op jongeren.
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Projecten 2021
Participatietrede nr. 3 & 4.

Bekijk hier meer informatie over onze projecten.
1. Muurschildering → 6 jongeren werkten samen aan een grote
wandschildering!
2. Online quizavonden → deze activiteit was een succes tijdens de
coronalockdown! Hoeveel procent van het menselijk lichaam
bestaat uit water? Weet jij het antwoord?
3. Online creatieve middag → samen tekeningen maken op het
ZOOM-whiteboard? Ja! Ook dat is creativiteit :)
4. Online filmavond → samen een film kijken en in de pauze koekjes
versieren met het pakketje dat iedereen kreeg om thuis mee te
kunnen doen.
5. Carepackage for students → dit pakketje stimuleerde studenten
die het moeilijk hadden tijdens de coronalockdown om goed voor
zichzelf te blijven zorgen.
6. Voetbaltoernooien → dit was de meest populaire activiteit van het
jaar.
7. Skatecontest → wel wat blauwe plekken maar vooral heel veel
spanning en plezier ;)
8. Frituur de Gekken, Liam en Ingo → gingen frietjes bakken omdat
ze hun buurtbewoners graag wilden verrassen en opvrolijken <3
9. Summerfridays → de hele zomervakantie lang elke dag een
andere activiteit in het buurthuis: het Trefcentrum.
10. Theatervoorstelling, Never Trust Your Dreams → een van onze
vrijwilligers was blij verrast: ‘’Normaalgesproken houd ik totaal
niet van theatervoorstellingen, maar dit was echt GE-WEL-DIG.’’
11. NOVO Zomerdag → Dankzij de zelf uitgestippelde stadswandeling
en de boottocht konden leerlingen van het NOVO College hun
klasgenoten nieuwe dingen leren over de stad Maastricht.
12. Kortfilm, Los Suenos de los Muertos → als je goed kijkt zie je dat
ons kantoor is gebruikt als een van de filmlocaties. En natuurlijk
zul je ook een hoop andere Maastrichtse locaties herkennen.
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Code Jongeren Support
Participatietrede nr. 2 t/m 6.
Het projectplan van Gerard Bekker is kort samen te vatten als een
jaartraject waarin op verschillende niveaus jongeren worden betrokken
en ingezet om zelf het traject vorm te geven. Jongeren kunnen
deelnemen als participanten, meehelpen met organiseren van
bijeenkomsten of zelf aan een project werken. Rond december konden
jongeren hun project insturen voor de wedstrijd en een geldbedrag en
ondersteuning winnen om dit uit te voeren. In de maanden voor deze
wedstrijd zijn er workshops die helpen bij de voorbereiding, en na de
wedstrijd zijn er bijeenkomsten om te helpen bij de uitvoering. Alle
workshops worden georganiseerd door vier jonge vrijwilligers: de
peercoaches. Vanuit Code043 wordt dit project ondersteund door de
jongerencoaches Sarai en Winnie. Corona in de mix? Niet geweldig!
Helaas moesten we hierdoor onze wedstrijd online houden. Gelukkig
lagen er in ons digitale kantoor genoeg kussentjes op de grond om het
gezellig te houden en konden wij zeven geweldige projecten ontvangen:
Astrid - Rock ‘n Play Heb je wel eens dat euforische gevoel gehad
wanneer je met een heleboel mensen samen muziek maakt? Dat kun je
tijdens Astrids project meemaken. Zij gaat een mega
muzikaal evenement organiseren waar iedereen samen
dezelfde nummers speelt. Na een lange tijd waar we
ons misschien een beetje sociaal verloren voelen, wil zij
juist weer de saamhorigheid benadrukken, en welk
middel is er beter dan muziek?
Thomas Wall - LAN party Door zijn enthousiasme was
Thomas voor sommige aanwezigen te snel in het Engels.
Maar zijn enthousiasme was tegelijkertijd opzwepend en
aanstekelijk! Zijn grote passie, namelijk om gamers in het
echt samen te brengen, wil hij in Maastricht verwezenlijken.
Uit eigen ervaring weet hij dat het geweldig is om eens in de
zoveel tijd je online vrienden in het echt te zien en een weekend lang
volop van elkaars fanatisme te genieten. Van Smash Brothers tot
League of Legends, Stardew Valley tot Animal Crossing, van een
rustig potje tot een vurige strijd. Voor iedereen is er iets te
beleven.
Luca y Triana Maastricht zal kleurrijker worden door de
muzikale avonden die Triana en Luca gaan organiseren in de
AINSI. Het interculturele en internationale karakter brengt
verschillende achtergronden samen zodat gewoontes kunnen
worden gedeeld en gevierd. Dit is niet een eenmalig evenement,
de verschillende avonden met diverse thema's moeten
samenkomen in de publicatie van hun EP, waarop de
samenkomst en botsing van culturen centraal staat.
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Jean - Just do it! (working title) Vanuit de mening dat in
het prachtige heuvellandschap te weinig films worden
gemaakt kwam Jean met een simpele oplossing. Hij
gaat zelf een film maken! Niet alleen filmografische
kunst speelt een rol in deze keuze, ook zijn respect voor
jonge
mantelzorgers
motiveert zijn film. Deze
onbekende groep mensen is belangrijk voor Jean en hij
hoopt hiermee het gesprek te kunnen starten over deze thema's. Zijn
doel is om jonge mantelzorgers het gevoel te geven gehoord te zijn.
Tiffany - duurzaamheidsworkshop Een workshop over
duurzaamheid waar je niet alleen de feitjes en ins en outs
leert, maar ook zelf aan de slag kunt gaan! Bij de workshop
van Tiffany krijg je aan het eind van de dag een persoonlijk
plan mee, waardoor je niet alleen stapjes leert die je van
Google hebt geplukt, maar ook persoonlijk je houding kan
veranderen en een verschil kan maken. In drie dagdelen
gevuld met afwisselende inhoud neemt Tiffany je mee in de
wereld van duurzaamheid.
Mia - printing space Zij wil met haar CODE Jongeren
Support project een creatieve “HUB” opzetten rond een
printlokaal. Elk creatief mens heeft wel eens een print
nodig...... of een duwtje in de rug, een goed gesprek, even
lekker sparren met gelijkgezinden en daarbij de sfeer
opsnuiven die makers met zich meebrengen. Maastricht
mist zo’n plek en daar gaat Mia verandering in brengen.
Kyano - STUDIO043 Maak kennis met Kyano! Ben jij een
muzikale jongere en wil je aan de slag met muziek maken,
produceren en opnemen met je vrienden? Dan ben je bij
hem aan het juiste adres. Zijn droom is om een muzikale
plaats te creëren waar vrienden bij elkaar kunnen komen
om elkaar aan te steken met muzikale ideeën. Zonder dat je
je druk hoeft te maken over materiaaltekort of juist dure
studio’s.
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Peercoaches
Participatietrede nr. 5 & 6.

Laetitia
Hallo, mijn naam is Laetitia en ik werk als
peercoach bij Code043. Als student toegepaste
psychologie heb ik kennis over het opzetten van
trainingen, voorlichtingen en presenteren. Deze
kennis heb ik als peercoach ook in kunnen zetten
bij het creëren van de workshops. Een van mijn
sterkste kanten is mijn enthousiasme en mijn
presentatievaardigheden. Ik heb veel leuke en
leerzame momenten ervaren als peercoach. Een
van mijn favorieten is het geven van de workshops,
maar
ook
het
samenwerken
met
andere
peercoaches.
Bijvoorbeeld
de
verschillende
manieren van energizers geven, feedback die ik heb
gekregen
over
mijn
gespreksvaardigheden
enzovoort. Het krijgen van andere perspectieven en
kennis heeft veel bijgedragen aan mijn persoonlijke
groei en daar ben ik ook heel blij mee.

Vita
Hi! Mijn naam is Vita Behage, 25 jaar oud en dit
jaar peercoach bij CODE043. Ik zit momenteel in
het laatste jaar van mijn opleiding communication
and multimedia design hier in Maastricht.
Ik denk dat ik mijn creatieve manier van denken
goed kan gebruiken om mee te denken met de
deelnemers en op zoek te gaan naar onverwachte
invalshoeken. Ook hou ik ervan om veel vragen te
stellen, om de onderste steen naar boven te halen.
Hierdoor hoop ik dat de deelnemers tot nieuwe
inzichten kunnen komen.
Het meest leerzame moment tot nu toe vind ik het
voorbereiden van de workshops met de andere
peercoaches. Hier moeten we goed kunnen
samenwerken en ik leer veel van de ideeën van de
andere peercoaches. We hebben allemaal andere
achtergronden waardoor we altijd een interessante
mix van ideeën krijgen.
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Mare
Hoi! Mijn naam is Mare, peercoach bij
CJS. Daarnaast ben ik fotograaf en
textielkunstenaar in mijn eigen bedrijf. Ik
houd van koken, en vooral rotzooi maken
in de keuken, muziek, dansen, borduren
en nog 100 andere dingen.
Mijn enthousiasme en oprechte interesse
in allerlei onderwerpen zorgt ervoor dat
ik mee kan gaan in uiteenlopende
gesprekken
en
mijn
kennis
een
toevoeging kan zijn voor mijn omgeving.
Ik zie mijzelf ook als een analytisch
persoon, waardoor ik snel knopen kan
doorhakken en efficiënte voortgang van
niet alleen mezelf maar ook anderen kan
motiveren.
Het beste aan het Code Jongeren
Support-traject is dat je de vrijheid krijgt
om je eigen ideeën te ontwikkelen en uit
te voeren. Niet alleen de projectindieners,
ook de vrijwilligers binnen de organisatie
krijgen die vrijheid. Iedereen helpt elkaar
hun persoonlijke en gemeenschappelijke
doelen te bereiken zonder zichzelf weg te
hoeven cijferen.
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Participatietrede nr. 2 t/m 5.

Esmee
Hallo, mijn naam is Esmee en ik ben 22 jaar oud. Momenteel ben ik tweedejaars
student Social Work aan Zuyd Hogeschool in Sittard. Ik wilde graag kennismaken met
de doelgroep jongeren, en kijken of het bij mij past. Aangezien CODE043 zich inzet
voor jongeren tussen de 12 & 25 jaar leek dit een uitstekende stageplaats voor mij.
Daarnaast was ik erg nieuwsgierig geworden naar de organisatie, omdat ik vaker
goede verhalen over hen had gehoord in mijn omgeving. Bij CODE043 zet ik mij samen
met Winnie in voor de jongeren tussen de 18 & 25 jaar. We hebben vaker gesprekken
met jongeren en ondersteunen hen bij het project, dus hierdoor kan ik de jongeren en
de doelgroep leren kennen. In de toekomst wil ik graag activiteiten organiseren voor
jongeren tussen de 12 en 25 jaar op kantoor of in het centrum van Maastricht, zodat ik
de doelgroep nog beter leer kennen. Dit ga ik de komende weken nog meer vormgeven,
dus dit wordt vervolgd. De organisatie sluit heel goed aan bij mijn studie, omdat
jongeren een van de profielkeuzes zijn waaruit ik aan het einde van dit school een
keuze moet maken. Buiten dat ik gesprekken voer met jongeren, ben ik een plan van
aanpak aan het maken voor activiteiten voor jongeren, onderzoek ik waar de
behoeften, wensen en mogelijkheden liggen van de jongeren en probeer ik me hiervoor
in te zetten.
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Gijs
Ik ben Gijs, 21 jaar en ik kom uit Maastricht. Ik
ben eerstejaars student Social Work bij Zuyd
Hogeschool te Sittard. Ik ben bij CODE stage
komen lopen omdat ik bijna zeker weet dat ik in
de toekomst aan de slag wil in het domein
jeugd (een van onze studierichtingen) en ik
wilde ervaren hoe het is om met jongeren te
werken. Daarnaast hoop ik meer te kunnen
leren over het opzetten en uitvoeren van
projecten en hier ook zelfstandiger in te
worden. Dit kan ik goed bij CODE leren, omdat
het doel van de organisatie hierop aansluit,
namelijk jongeren helpen en ondersteunen bij
het uitvoeren van hun projecten. Hierbij vind ik
het mooi om te zien dat CODE vooral de
jongeren wil sturen en niet al het werk uit
handen neemt, zodat de jongeren hier iets van
leren en het dus een educatieve waarde heeft.
Zelfregie en empowerment zijn begrippen die hier zeker op van toepassing zijn, dit zijn
ook begrippen die centraal staan binnen de opleiding Social Work en daarom sluit
deze stage mooi aan op mijn opleiding.

Jerôme

Hoi allemaal mijn naam is Jerôme en
het afgelopen half jaar ben ik stagiair
geweest bij CODE043.

Bij CODE043 ben ik bezig geweest met
mijn studie, ik doe namelijk de
opleiding Marketing & Communicatie.
CODE043 heeft mij voornamelijk
geholpen
met
marketing,
socialmediagebruik, samenwerken en
communicatie met iedereen binnen
CODE043. Binnen CODE043 heb ik veel
kunnen leren over allerlei nieuwe
onderwerpen en zaken binnen een
organisatie.
Wat ik bij CODE043 verwachte te leren, was dat mijn marketing omhoog zou gaan en
mijn communicatie natuurlijk ook. Daarnaast wilde ik ook meer te weten komen over
een website onderhouden en leren hoe ik mensen kon activeren om mee te doen met
activiteiten.
Om deze redenen vond ik CODE043 goed passen bij mijn studie, omdat ze
voornamelijk bezig zijn met jongeren naar zich toe te trekken, en hier is ook een beetje
marketing voor nodig. Daarom vond ik CODE043 ook een hele leuke stageplek, omdat
je voornamelijk bezig bent met anderen van dezelfde leeftijd.

In 2021 hadden we nog een hele hoop andere stagiaires! Dank jullie wel, Kevin,
Iris, Alice, Fabian en Amy :)
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Marketing en communicatie
FOCUS & RUIMTE VOOR SAMENWERKING
Wat valt ons dit jaar op aan Marketing & Communicatie? Jongeren zijn
vanwege de lockdowns minder op locaties aanwezig. We verlegden daarom
onze aandacht van mond-tot-mondreclame en posters ophangen naar online
communicatie. We kozen daarom voor meer focus en meer ruimte om als
stichting samen de communicatie op te pakken.
INSTAGRAM
In plaats van op elk socialmediakanaal aanwezig te willen zijn hebben we in
2021 de focus op Instagram gelegd. Je kunt namelijk beter iets goed doen en
ervoor gaan zitten, dachten we. Een keus waar we zeker geen spijt van hebben,
aangezien we hierdoor als team beter kunnen samenwerken. Met team
bedoelen we de werkvloer, stagiaires en vrijwilligers. We delen regelmatig
relevante content en zitten op bijna 1000 volgers. Maar het belangrijkste is dat
we veel meer interactie met jongeren hebben via DM’s (direct messaging). In
ieder geval buigt peercoach Mare zich over een nieuwe socialmediastrategie
om onze samenwerking in 2022 nog meer vorm te geven.
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NIEUWE WEBSITE
Onze website was meer
dan vijf jaar oud en aan
verandering toe.
Uiteraard hebben we aan
jongeren en vrijwilligers
om input gevraagd. De
website mocht
eenvoudiger, duidelijker
en frisser. Samen met
websitebouwer Sascha
Teschner zijn we aan de
slag gegaan.
Jongeren kunnen onze
diensten beter inschatten
doordat ze gemakkelijker
met hun plan of idee bij
ons terecht kunnen
komen. Ze kunnen zien
wat voor werk ze bij
CODE043 kunnen doen.
We zijn zeer blij met het
eindresultaat.
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Wat is er nieuw:
1. De website is gemakkelijk op je mobiel te lezen.
2. Je kunt als organisator zelf je eigen event aan de agenda toevoegen.
3. Je plan indienen of met je idee contact opzoeken was nog nooit zo
eenvoudig.
4. Je ziet gemakkelijk wat voor soort werk je bij CODE043 kunt doen.
5. We hebben een #linkinbio pagina voor onze social media.
6. Bekijk in één oogopslag welke projecten we ondersteunen en doe
inspiratie op.
NIEUWSBRIEF
Sinds de start van CODE Jongeren Support brengen we subsidiënten,
partners en vrijwilligers regelmatig een inhoudelijke update over het
project.
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Vrijwilligers!!
We zouden natuurlijk niks zijn zonder onze vrijwilligers. Alle dingen die je
in dit jaarverslag leest - jongerenprojecten, het waarmaken van de CJS,
het ondersteunen van onze stagiaires, de socialmediakanalen - hebben
we voor een groot deel te danken aan de vrijwilligers die zich elke week
inzetten voor onze stichting! Je vindt ze op verschillende plekken in
onze organisatie. Bijvoorbeeld in ons bestuur, naast een jongere die
hard aan het werk is of online natuurlijk! Ondanks de complicaties die
corona met zich meebracht ontvingen wij dit jaar hulp van:
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Twee bijzondere samenwerkingen
Zin in Leven:
Petra en Nelleke van stichting Zin in Leven kwamen ons team ondersteunen
tijdens het CJS-project. Stichting Zin in Leven heeft als doel om organisaties
en jongeren te ondersteunen met het vinden van verdieping over het thema
zingeving. Het voelen van zingeving kan voor jongeren die het moeilijk hebben
of zich erg eenzaam voelen namelijk een belangrijk onderdeel zijn van hun
groeiproces. Een activiteit, thema of taak vinden waarvoor je vanuit je hart
écht je bed uit wil komen kan voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden, niet
naar school gaan of zich ongelukkig voelen natuurlijk een groot verschil
maken.
Van Petra en Nelleke leerden we over de verschillende lagen van zingeving en
kregen we concrete oefeningen mee die we hebben ingezet tijdens het CJSproject.
NOVO College:
Dit jaar heeft CODE043 kennis mogen maken met de leerlingen van het NOVO
College! Het NOVO College is een school voor Eerste Opvang aan
Anderstaligen. Zij helpen leerlingen die de Nederlandse taal en cultuur (nog)
niet machtig zijn zich voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij en
het Nederlandse onderwijssysteem.
Leerlingen van het NOVO College hebben samen met ons gewerkt aan het
organiseren van een bijzondere dag voor hun klasgenoten. Dankzij de dag
hebben de leerlingen Maastricht nóg een beetje beter leren kennen. Drie
leerlingen hebben namelijk helemaal zelf (en met een beetje begeleiding van
docent Merlijn en jongerencoach Sarai) een eigen stadswandeling
uitgestippeld! Langs de plekken in het centrum die ze zélf het mooiste vinden.
Ook hebben de leerlingen de stad kunnen bekijken van een heel andere hoek.
Namelijk door een boottocht te maken op de Maas. Leerzaam en superleuk :D
Ook in 2022 werken we weer samen met het NOVO College. We hebben namelijk
voor het eerst een stagiair van deze school verwelkomd in ons team.
Proost op een mooie nieuwe samenwerking waar jullie in het jaarverslag van
2022 ongetwijfeld meer over gaan lezen.
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Vrijhaven
In 2021 hebben we samen met Cultuurmakers gewerkt aan de ontwikkeling en
realisatie van de Vrijhaven om tegemoet te komen aan de behoeften die de
jongeren geuit hebben in ons sociaal-culturele onderzoek. In afwachting van
het vinden van een beschikbare ruimte hadden we besloten, met een van de
jongeren uit het onderzoeksteam van het onderzoek, om 2 evenementen te
organiseren. Dit om de jongeren van Maastricht al te betrekken bij de
realisatie van de Vrijhaven. Omdat dat door corona niet meer mogelijk was
hebben we ervoor gekozen om in plaats daarvan een filmpje te maken waarin 6
jongeren laten zien wat hun beleving en uiting is van cultuur. Dit staat klaar om
gebruikt te worden voor de opening van de Vrijhaven die voor dit jaar op de
planning staat. De jongeren die hebben deelgenomen aan het filmpje hebben
in ieder geval enthousiast kunnen delen waar hun passie ligt en laten zien dat
ieder een eigen en gelijkwaardig waardevolle intepretatie geeft aan
cultuurbeoefening. We hopen volgend jaar meer te kunnen delen over de
mooie projecten die gepland staan voor de Vrijhaven.

Gemeente Maastricht
2021 is het laatste jaar dat we een vaste subsidie van € 160.000 mochten
ontvangen van de gemeente Maastricht. Hier hebben we veel
jongerenprojecten ook in coronatijd mee kunnen ondersteunen. Vanaf 2022
kan CODE043 net als alle andere Maastrichtse vrijwilligersorganisaties bij de
gemeente Maastricht een projectsubsidieaanvraag doen die geldig is voor één
jaar. In september van dit jaar hebben we deze aanvraag gedaan en we
hebben een toezegging gekregen van €90.000,- voor A. Het organiseren van
(informatieve) bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s zoals welzijn, zorg,
inclusie en eenzaamheid, en B. Het stimuleren van een brede
talentontwikkeling en sociale vaardigheden, meestal buiten schooltijd, voor
jeugdigen tot 27 jaar.
Deze nieuwe manier van ondersteuning van de gemeente Maastricht zien we
als een kans én uitdaging om onze financiële onafhankelijkheid verder uit te
breiden en daarmee nieuwe jongerenwerkprojecten voor en door jongeren te
ontwikkelen.
De gemeente Maastricht blijft een belangrijke subsidiënt en partner van
CODE043. We zijn blij met de steun en adviezen die we in 2021 hebben mogen
ontvangen, met name op het gebied van jongerenwerk en fondsenwerving.
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FONDSEN
In 2021 hebben we de financiën rond gekregen om een vernieuwend
jongerenproject neer te zetten dankzij de steun van meerdere fondsen.
Met de steun van het Oranjefonds, het Elisabeth Strouven Fonds, het
VSBfonds, Fonds21,
het Kannunik Salden-fonds en het Sint
Clemens-fonds hebben wij in 2021 Code Jongeren Support mogen
uitvoeren:
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Stichting code 043
jaarrekening 2021

DATUM: 22-07-2022

Inhoud

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten 2021
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Specificaties bij de balans en de staat van baten en lasten
Accountantsverklaring

blz.
3
4
5
6

Samenstelling bestuur 2020
Naam

Functie

Dhr. MB Weyenberg
Dhr. SHH Mommers
Dhr. MAHM Stevens
Dhr. IGJ George
Dhr. MEH Sanna
Mevr. SCCG van Wunnik
Dhr. VM Lemaire

Lid
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Secretaris

In Functie

1-9-2015
1-6-2017
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
21-4-2019
1-10-2020

Einde
1e termijn
1-9-2019
1-6-2021
1-2-2023
1-2-2023
1-1-2021
21-4-2023
1-10-2024

Einde
2e termijn
1-9-2023

Stichting code 043
KVK 14065942

BALANS
per 31 december 2021

ACTIVA

met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

2021

2020
bedrag in euro

Vaste Activa
[1]

Bedrijfsinventaris

1.603

1.080

1.603

1.080

4.373

2.528

4.373

2.528

124.788

79.619

130.764

83.227

62.052
36.308

42.052
12.723

98.360

54.775

5.983

3.043

2.354
2.709
21.359

669
1.570
23.170

32.405

28.452

130.764

83.227

Vlottende Activa
[2]

[3]

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA

Eigen Vermogen
[4]
[5]

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Schulden op korte termijn
[6]
[7]

Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen personeelslasten
Toegezegde microsubsidies
Overige overlopende passiva
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Stichting code 043
KVK 14065942

met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

Begroting

2020
bedrag in euro

BATEN
[8]

Subsidies
Gemeente Maastricht
St. Museumnacht Maastricht
Gemeente Maastricht | Cultuurmakers
Code Market Heuvelland
Gemeente Maastricht | Vrijhaven
Overige subsidies
Overige inkomsten

160.000
0
0
0
1.000
38.512
0

160.000
0
0
2.250
0
38.000
0

160.000
531
4.500
0
0
0
53

199.512

200.250

165.083

199.512

200.250

165.083

42.617
64.854

36.500
92.000

47.640
85.843

107.471

128.500

133.483

Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

47.971
0

74.950
0

10.516
0

Totaal activiteitenlasten

47.971

74.950

10.516

155.441

203.450

143.999

44.070

-3.200

21.085

-486

-300

-242

43.584

-3.500

20.843

-23.584
-20.000

3.500
0

4.027
-24.870

0

0

0

TOTALE BATEN

LASTEN
[9]
[10]

Beheerslasten materieel
Beheerslasten personeel
Totaal beheerslasten

[11]

TOTALE LASTEN

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

[12]

Saldo rentebaten/-lasten
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR VERDELING
Via bestemmingsreserves
Via algemene reserves
NOG TE BESTEMMEN EXPLOITATIERESULTAAT
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Stichting code 043
KVK 14065942

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
De stichting heeft ten doel jongeren stimuleren gebruik te maken van hun eigen ideeën, kwaliteiten en talenten
en deze verder te ontwikkelen en inzetten bij het realiseren en uitvoeren van boeiende, uitdagende activiteiten
van, voor en door alle jongeren in Maastricht;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting is opgericht op 8 mei 2000.
Toegepast worden de grondslagen volgens Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Zo nodig wordt met een voorziening voor oninbare vorderingen rekening gehouden.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de
subsidietoezegging betrekking heeft respectievelijk in het jaar waarin de tegenprestatie werd geleverd.
Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd.
De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies ( Gemeente Maastricht en Provincie Limburg)
en andere sponsoren en donateurs, alsmede andere ontvangsten uit hoofde van de georganiseerde activiteiten.
Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten en afschrijvingskosten, inclusief rentekosten.
Datum begroting
De in de jaarrekening opgenomen begroting 2021 is de begroting is die is vastgesteld door het bestuur
op 10 september 2020 ten behoeve van de subsidieaanvraag 2021.
Verschillen analyse begroot versus gerealiseerd
We zien qua verwachte opbrengsten en organisatiekosten een realisatie in lijn met de begroting 2021.
Afwijkend hierop zijn de verstrekte jongerensubsidies. Vanwege COVID-19 zijn er minder projectplannen
aangevraagd en ook toegekend. CODE043 heeft deze Corona periode gebruikt om haar activiteiten en beleid
te evalueren en hierop een gedegen toekomstvisie beschreven. We zijn opgestart met ons kernproject
voortkomend uit Code Event Support. Financieel gezien hebben we de middelen moeten reserveren om zo
de uitgestelde projecten en activiteiten van CODE043 in 2021 alsnog uit te voeren. Wij verwachten dat
in 2021 de effecten van Corona zullen verminderen en we een stijging van aangevraagde jongerensubsidies
zullen zien in de 2e helft van dat jaar.
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Stichting code 043
KVK 14065942

met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS

2021

2020
bedrag in euro

ACTIVA
Vaste activa
[1]

Materiële vaste activa
Bedrijfsinventaris

TOTAAL

Per 1/1
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.098
-18

1.098
-18

Boekwaarde

1.080

1.080

841

Mutaties boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

-318

841
0
-318

Mutaties boekjaar

523

523

Per 31/12
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.939
-336

1.939
-336

Boekwaarde
Afschrijvingspercentages

1.603
20%

1.603

896
0
2.512
420

10
0
1.350
0

3.828

1.360

545

1.168

4.373

2.528

63
4.365
320
120.041

63
2.086
433
77.037

124.788

79.619

Vlottende Activa

[2]

Overige vorderingen en overlopende activa
*Nog te ontvangen
Borgsommen
Pensioengelden
Subsidies
Dubbele betalingen

Vooruitbetaalde kosten
Totaal overige vorderingen en overlopende activa

[3]

Liquide middelen
Kas
ABN Amro Rekening Courant
ABN Amro Evenementen
ABN Amro Spaarrekening
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Stichting code 043
KVK 14065942

met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS VERVOLG

2021

2020
bedrag in euro

PASSIVA
Eigen vermogen
[4]

[5]

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve | Transitievergoeding
Saldo van baten en lasten

42.052
0
20.000

13.551
3.630
24.870

Stand per 31 december

62.052

42.052

4.069
0
0

7.699
0
-3.630

Bestemmingsreserve
Transitievergoedingen
Saldo per 01-01
Dotatie
Onttrekking

NIX18
Saldo per 01-01
Dotatie
Onttrekking

NIX18 Foams
Saldo per 01-01
Dotatie
Onttrekking

Code Jongeren Support
Saldo per 01-01
Dotatie
Onttrekking

*

4.069

4.069

0
0
0

4.027
0
-4.027

**

0

0

8.654
0
0

8.654
0
0

8.654

8.654

0
23.584
0

0
0
0

23.584 ***

0

36.308

12.723

* Wegens eenzijdig opzeggen van het contract door medewerker is het recht op de transitievergoeding
vervallen. Het hiervoor gereserveerde bedrag is in 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.
** Het project NIX18 is afgerond in 2020.
*** Voor het project Code Jongeren Support zijn subsidies toegekend. Het project loopt over
meerdere jaren. Deze reservering is het bedrag dat nog over is eind 2021 voor de komende periodes.
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Stichting code 043
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met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS VERVOLG

2021

2020
bedrag in euro

Schulden op korte termijn
[6]

Crediteuren
Diversen

[7]

5.983

3.043

5.983

3.043

2.355
-87
-2
0
88

1.210
496
0
-1.341
304

2.354

669

* Toegezegde microsubsidies jongerenprojecten

2.709

1.570

*Nog te betalen kosten
Nog te betalen administratiekosten
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen huurkosten
Nog te betalen projectkosten

2.055
5.000
0
3.554

2.420
5.000
5.000
0

10.609

12.420

* Overige overlopende passiva

10.750

10.750

Totaal overige schulden en overlopende passiva

26.422

25.408

Overige schulden en overlopende passiva
* Nog te betalen personeelslasten
Reservering vakantiegeld
Reservering pensioenlasten
Reservering SPAWW
Nog te betalen loonheffingen
Nog te betalen medewerkersvergoeding

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten
Eind 2021 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de locatie Batterijstraat. Deze huurovereenkomst
loopt van 01-01-2021 en tot en met 01-06-2022. De maandelijkse huur bedraagt € 867,-.
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Stichting code 043
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met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

Begroting

2020
bedrag in euro

BATEN
[8]

SUBSIDIES
- De structurele subsidie Gemeente Maastricht 2020 ad € 160.000 is nog niet vastgesteld.
- De structurele subsidie Gemeente Maastricht 2021 ad € 160.000 is nog niet vastgesteld.

Overige subsidies
3.000
VSB Fonds | Code Jongeren Support
Oranje Fonds | Code Jongeren Support
Elisabeth Strouwen | Code Jongeren Support
Sint Clemens Stichting | Code Jongeren Support

5.000
15.512
15.000
3.000

20.000
15.000

0
0
0
0

38.512

38.000

0

LASTEN
[9]

BEHEERSLASTEN MATERIEEL
Huisvestingskosten
23.000
Huurkosten
Gemeentelijke belastingen
Verhuiskosten
Schoonmaakkosten

11.777
407
3.305
28

25.805
405
28
0

15.517

23.000

26.237

1.351
1.060
489
0
2.017
318

1.000
4.000
0
0
0
0

1.621
2.517
1.277
751
740
18

5.233

5.000

6.924

8.484
8.452

3.250
2.000

4.032
4.750

16.936

5.250

8.782

37.687

33.250

41.943

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Representatiekosten
Overige algemene kosten
Afschrijvingskosten

Administratieve controle
Boekhouding / Jaarverslag
Accountantscontrole

TRANSPORT

Pagina 9 van 11

Stichting code 043
KVK 14065942

met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

Begroting

2020
bedrag in euro

TRANSPORT

37.687

33.250

41.943

418
499
4.013
0

500
1.000
1.750
0

594
1.234
3.818
50

4.930

3.250

5.697

42.617

36.500

47.640

Overige kosten
Bestuurskosten
Vergoeding vrijwilligers
Diverse verzekeringen
Kosten Stagiaires

TOTAAL BEHEERLASTEN MATERIEEL

[10]

BEHEERSLASTEN PERSONEEL
Personeelslasten
70.000
Bruto lonen
Eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Mutatie vakantiegeld
Pensioenlasten
Onkostenvergoedingen

49.051
4.388
10.399
3.924
4.382
130
72.274

Het aantal werknemers in dienst van de stichting in 2021 was

48.753
4.401
9.875
3.900
2.222
16
70.000

69.168

16.023

0

0

56.251

70.000

69.168

0
182
15.691
1.341
0
-8.610

0
2.000
20.000
0
0
0

1.133
2.532
12.794
11
205
0

8.603

22.000

16.675

64.854

92.000

85.843

1,8 FTE

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Personeelslasten ten behoeve van projecten

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Opleidingskosten
Ingekochte werkzaamheden
Overige personeelskosten
Maaltijden personeel
Ontvangen UWV uitkering

TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL
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Stichting code 043
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met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

TOELICHTINGEN BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

Begroting

2020
bedrag in euro

[11]

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Code 043 Activiteiten
Toegekende subsidies
Correctie subsidies oude jaren
Code Jongeren Support
Code Ambassadeurs
Code Event Support
Materialen projecten

5.630
1.137
35.054
1.595
1.863
0

18.450
0
37.500
2.000
2.000
0

11.964
-7.906
0
0
0
1.450

45.278

59.950

5.508

0
0
0

2.500
750
500

0
0
0

0

3.750

0

0
0
0

2.250
3.500
0

0
0
708

0

5.750

708

11
195
0
2.487

1.000
1.250
0
3.250

752
2.602
0
946

2.692

5.500

4.300

47.971

74.950

10.516

279
211
-4

300
0
0

371
-101
-29

486

300

242

Overige Code 043 Activiteiten
Code Market
Museumnacht
Nieuwjaarsborrel

* Deze project zijn niet uitgevoerd. De subsidies zijn wel aangevraagd maar niet toegekend.

Special Subsidieprojecten
Code Market Heuvelland
NIX18
Diversen

* Deze project zijn niet uitgevoerd. De subsidies zijn wel aangevraagd maar niet toegekend.

Promotiekosten
Online communicatie / marketing
Promotieactiviteiten
Promotie op events
Overige promotiekosten

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
[12]

Saldo rentebaten/-lasten
Rentelasten rekening courant bank
Koersverschillen- betalingsverschillen
Rentebaten
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