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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

BESTUURSVERSLAG

Inleiding

Voor u ligt de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dynamo Amsterdam over boekjaar 2019.

De Dynamo Groep bestaat uit 3 stichtingen: Dynamo Amsterdam, Dynamo Welzijn en 

Dynamo Voorscholen. Het bestuur van de drie laatstgenoemde stichtingen wordt gevormd door 

de Stichting Dynamo Amsterdam die ook de geconsolideerde jaarrekening  2019 uitbrengt.

In de stichting Dynamo Welzijn is de ondersteuning van de overige stichtingen ondergebracht. 

Onderstaand is de situatie grafisch weergegeven.

Raad van Toezicht

De samenstelling per 31 december 2019 luidt:

Mw. M. Bolluijt, voorzitter

Mw. M. Hoezen

Dhr. R. Otten

Dhr J. Rijbroek

Mw. M. Middendorp

Mw. E. Grimminck

In 2019 heeft de Raad van Toezicht 6 keer vergaderd.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestond in 2019 uit:

Stichting Dynamo Amsterdam in de persoon mevr. G. Douma

Doelstelling organisatie

Dynamo heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van bewoners om actief deel te nemen 

aan de samenleving. Wij trachten dit doel te bereiken door een integraal, samenhangend en 

kwalitatief hoog aanbod op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 

gebaseerd op wensen en behoeftes van bewoners.

In 2018 en 2019 heeft Dynamo samen met andere maatschappelijke organisaties in Amsterdam 

diverse strategische beleidsnoties uitgebracht. Deze hadden betrekking op de positionering van de 

maatschappelijke dienstverlening, het belang van de basisvoorzieningen, coalitievorming en 

partnerschap en een visie op de nog te vormen buurtteams.

Gezien alle ontwikkelingen in het sociaal domein in Amsterdam en de bovengenoemde gezamenlijke 
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strategische beleidsvorming gebruikt Dynamo voor de periode 2019-2020 een  herziene versie van 

het eerder vastgestelde strategisch beleidsplan, getiteld Samen werken aan zelfredzaamheid. Aan de 

hand hiervan is het jaarplan 2020 opgesteld waarin beschreven wordt hoe de activiteiten en diensten 

bijdragen aan de strategische doelen.

Resultaat 2019

Het geconsolideerd bedrijfsresultaat van stichting Dynamo Amsterdam levert een positief 

exploitatiesaldo op van € 990.948.  Het eigen vermogen van de geconsolideerde jaarrekening

bedraagt op 31 december 2019 € 3.820.725. Hiervan is € 2.607.988,- vrij besteedbaar, 

€ 697.911,- is onderdeel van de egalisatiereserve VVE en het  bedrag € 514.826,- 

(bestemmingsfonds) is bestemd voor nog uit te voeren werkzaamheden in 2020.

Het vrij besteedbaar eigen vermogen bedraagt nu € 2.607.988. De organisatie streeft naar een 

verdere opbouw van de vermogenspositie totdat een vrij besteedbaar eigen vermogen van 20% 

van de totale lasten is bereikt. Het vrij besteedbaar vermogen kan verder alleen worden 

aangewend voor de doelen van de organisatie, zoals die zijn vastgelegd in de statuten. 

Het enkelvoudige eigen vermogen van Dynamo Amsterdam bedraagt op 31 december 2019 € 61.131.

Gezonde bedrijfsvoering is essentieel voor het voortbestaan van elke organisatie.

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door bezuinigingen, afbouw en overdracht van 

werkzaamheden en reorganisaties. Tegelijkertijd werden locaties verbouwd om te kunnen 

voldoen aan de eisen van deze tijd en werd vormgegeven aan inhoudelijke vernieuwing. Het 

behaalde financiële resultaat is teken van de flexibiliteit van de bedrijfsvoering binnen de 

gegeven omstandigheden en draagt bij aan de opbouw van een gezonde vermogenspositie en 

verbetering van de solvabiliteit. De risico’s bij financiële tegenvallers kunnen zo beter onder 

controle worden gehouden, zodat de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd 

wordt.

De veranderingen als gevolg van de harmonisatie Kinderopvang heeft ook een daling van 

inkomsten tot gevolg voor de stichting Dynamo voorscholen van ruim € 1 miljoen ten opzichte van 

2018 en € 1,6 miljoen ten opzichte van 2017 . In 2018 en 2019 kon een beroep gedaan worden op de 

frictiekostenregeling van de gemeente, maar in 2020 kan dit niet meer. 

Om het verlies in 2019 te beperken en in 2020 een kostendekkende begroting zonder frictiekosten te 

realiseren, moest de overhead van de stichting Dynamo Voorscholen verder omlaag. Hierdoor kan 

vanuit de stichting Dynamo Welzijn, waar de ondersteuning is ondergebracht minder management 

fee worden doorbelast. In 2019 heeft dan ook een reorganisatie van de overhead in de stichting 

Dynamo Welzijn plaatsgevonden. Dit heeft in 2019 een besparing van € 157.000 opgeleverd en in 

2020 zal dit circa € 400.000 opleveren.

In de begroting van de Dynamo Groep voor 2020 is een negatief bedrijfsresultaat van €150.066 

voorzien, de begroting van Dynamo Welzijn komt in 2019 op een negatief resultaat van €447.917. 

Belangrijkste redenen hiervoor zijn de extra kosten die we verwachten te moeten maken in verband 

met de subsidietender voor de Buurtteams in 2021 en de personele kostenstijging van 3,8% als 

gevolg van de CAO-stijgingen die in 2020 niet door het (incidentele) accres van 0,9% kan worden 

gedekt. Het betekent een bezuiniging van circa 3% in 2020 op de dienstverlening die aan 

Amsterdammers kan worden geleverd.  
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2019

In 2019 waren er gemiddeld 298 betaalde medewerkers (223,2 fte) in dienst. Daarnaast droegen 

circa 500 vrijwilligers in belangrijke mate bij aan de dienstverlening. Deze vrijwillige inzet voor de 

Dynamo Groep is geschat op circa 150.000 uur op jaarbasis, gekapitaliseerd (uitgaande van een 

minimum uurloon van € 10,-) komt dit neer op zo’n 1,5 miljoen euro. 

In 2019 werd aan vrijwilligersvergoedingen, scholing en waardering ruim € 200.000 uitgegeven.

Dynamo bood ook opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan 139 jonge mensen die gedurende 

korte of langere tijd stage bij ons liepen. Naast de kosten voor de begeleiding leveren de stagiairs ook 

nieuwe ideeën en extra inzet. De gemiddelde inzet van een stagiair is 18 uur per week. Totaal aantal 

stage-uren is circa 200.000 op jaarbasis. Dynamo ontvangt van het Ministerie van VWS een subsidie 

voor gerealiseerde stageplekken voor zorgopleidingen. In 2019 ontving Dynamo € 31.883 van dit 

Stagefonds, circa € 10.000 meer dan verwacht.

Het resultaat van 2019 is aan de batenkant te danken aan extra inkomsten door de toekenning van 

extra subsidies en detachering van medewerkers.  Qua lasten vielen de kosten voor huisvesting mee 

door opschoning oude huurverplichtingen en lagere energiekosten door wederom een zachte winter. 

Ook de opleidingskosten en het gebruik door medewerkers van het loopbaanbudget vielen lager uit 

dan begroot. De reorganisatie van de overheadfuncties verliep volgens plan.

Ontwikkelingen

Dynamo Welzijn

In mei 2018 brak een nieuwe bestuursperiode aan van de gemeente Amsterdam. Het nieuwe college 

van B&W bracht een programma-akkoord uit onder de titel: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”. In 

het akkoord zijn deels de voorbereidingen voor de doorontwikkeling van het sociaal domein van de 

vorige bestuursperiode herkenbaar: meer aandacht voor de basisvoorzieningen met specifiek 

aandacht   voor jongerenwerk. De democratisering van de samenleving en de initiatieven van burgers 

hebben een prominente plek in het programma-akkoord.

Het besef dat er teveel is bezuinigd, gecombineerd met een toename van nieuwe doelgroepen en 

een afname van beschikbare middelen in de nabije toekomst, maakt dat het belang van preventieve 

en collectieve voorzieningen weer wordt gezien als goede remedie om duurdere, individuele hulp te 

voorkomen. Dat de samenhang en integraliteit ten behoeve van kwetsbare Amsterdammers  beter 

en eenvoudiger moet, is ook duidelijk. De gemeente heeft hierin ook zelf een rol te vervullen; veel 

problematiek van minder zelfredzame burgers loopt vast op de “bestaanszekerheden”: wonen, 

inkomen en schulden.

Door forse financiële tegenvallers en budgetoverschrijdingen zag de gemeente zich genoodzaakt 

haar plannen en budget bij te stellen. Van verschuiving van middelen naar de “voorkant” om met 

preventie hogere ( specialistische zorg)kosten in de toekomst te voorkomen valt nog weinig te merken.

Het nieuwe kader voor de basisvoorzieningen is in 2020 ingevoerd. Er is een herverdeling van 

budgetten over de stad afgesproken die tot verschuivingen tussen stadsdelen leidt. Voor Dynamo 

betekent dit, ondanks een snel groeiend stadsdeel (Oost), een bezuiniging van €  200.000 op de 

basisvoorzieningen in 2020, los van de vermindering van het budget met 3% als gevolg van een 
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(incidenteel) accres van 0,9% dat de kostenstijging van de CAO niet dekt.

De doorontwikkeling van wijkteams binnen het sociaal domein heeft inmiddels geleid tot het besluit 

om in 2021 buurtteams te vormen.

Herkenbaarheid voor de burger, meer integrale dienstverlening en een andere schaal om deze te 

organiseren staan hierbij centraal. De budgettaire tekorten bij een stijgende zorgvraag spelen hierin 

ook een rol.

De ambitie van het huidige college van B&W is dat iedere Amsterdammer kan meedoen in de 

samenleving en erbij mag horen. Rechtvaardigheid en gelijke kansen zijn hiervoor de belangrijkste 

uitgangspunten. De vorming van buurtteams past binnen deze ambitie, door vereenvoudiging van 

het stelsel en de dienstverlening meer herkenbaar en dichterbij Amsterdammers te brengen. 

Buurtteams bieden dienstverlening aanvullend op wat Amsterdammers zelf of met behulp van hun 

netwerk kunnen doen.

De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat elke Amsterdammer vanaf 1 januari 2021 voor allerlei 

ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht kan bij 

een buurtteam. Dynamo bereidt zich voor op de toekomstige buurtteams en haakt aan bij actuele 

ontwikkelingen. Dit doen wij vanuit de huidige gebiedsteams, in samenwerking met het 

wijkzorgnetwerk en vanuit de pilot van Het Verbond van 100 in de Dapperbuurt.

In de Wijkzorg bouwen wij aan een sterk netwerk dat alert is op vroegtijdige signalering van 

problemen zoals overbelasting van mantelzorgers en tijdige toeleiding naar dagbesteding. De 

komende jaren willen wij de versterkte samenwerkingen binnen de wijkzorg continueren. Het 

afgelopen jaar hebben wij informele partijen toegevoegd aan de Alliantie Wijkzorg. Met deze 

informele partijen werken wij samen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de expertise en 

ervaringsdeskundigheid van de partners erkend wordt.  Hierdoor hebben wij onze netwerkpositie in 

signalering geconsolideerd om moeilijk bereikbare groepen ‘te ontsluiten’ voor andere dienst- en 

hulpverlening (netwerkpartners) op gebiedsniveau.

Op diverse terreinen werken wij intensief samen met andere MaDi’s, jongerenorganisaties en 

netwerkpartners. In 2019 zijn de MaDi’s online meer zichtbaar geweest met een uniforme boodschap 

voor onder meer schuldhulpverlening en mantelzorg , resulterend in meer (online) aanvragen voor 

hulp en een groter bereik. 

Extramuralisering, een krimp in ambulante ondersteuning en de wens om langer thuis te wonen 

zorgen voor een gedeelde veranderopgave van zorg en welzijn. Het aanbod dient te worden 

vernieuwd en de voorliggende voorzieningen uitgebouwd zodat er een meer integraal aanbod voor 

de Amsterdammer ontstaat door betere samenwerking tussen aanbieders. Dynamo kent diverse 

succesvolle samenwerkingen met zorg, zoals de samenwerking met de Zonnehuisgroep, ZGAO en de 

Social Trial Amsterdam. De Social Trial Amsterdam rondom dementie in Amsterdam Zuid, waar 

Dynamo onderdeel van uit maakt, is eind 2018 gestart. Deze meerjarige landelijke pilot van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leidt tot een nieuwe praktijkaanpak, ofwel een 

‘sociale benadering van dementie’; een integrale aanpak die niet alleen ingaat op medische 

zorgbehoeften, maar vooral ook aandacht heeft voor de psychologische kant en sociale gevolgen van 

dementie. Deze aanpak sluit aan bij de werkwijze en visie van Dynamo op locatie en in de wijk. In 

2019 hebben wij gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze laagdrempelige 

locaties. In het hernieuwde Menno Simonshuis is nu ook permanent het gebiedsteam Buitenveldert 
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van Dynamo ondergebracht.

De laatste jaren is het aantal bewoners met een psychische beperking, die geen of minder 

begeleiding krijgen vanuit de GGZ, gestegen. Zij vinden moeilijk aansluiting in hun sociale omgeving. 

Ditzelfde geldt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze bewoners, zowel jeugdigen 

als volwassenen, zoeken contacten en activiteiten binnen de reguliere centra en activiteiten. 

Professionals, vrijwilligers en wijkbewoners worden geschoold in de omgang met deze doelgroepen.

Wij worden geconfronteerd met een taakverzwaring, waarbij wij voor de uitdaging staan om meer 

bewoners, meer bewoners met multi-/zwaardere problematiek en een groter gebied te bedienen 

met beperkte formatie. Daarbij worden wij geacht met meer partijen af te stemmen en samen te 

werken. Wij voorzien dat binnen de huidige middelen het bereiken van nieuwe doelgroepen, 

aanpakken van eenzaamheid, activering en participatie moeizamer zal verlopen. Bij gelijk blijvend 

budget neemt de druk op de sociale basis toe.

Met een scherpere focus op prioriteiten van het college als preventie, kansengelijkheid en armoede 

heeft Dynamo dit jaar de stap gemaakt van basisvoorzieningen naar sociale basis. Dynamo heeft 

intensief meegewerkt aan de uitwerking en invoering van het nieuwe stedelijke beleidskader ‘Samen 

vooruit: op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam 2020-2023’. Hierin is vastgelegd welke 

doelen we in de stad nastreven, voor welke doelgroepen we de activiteiten in de sociale basis 

toegankelijker willen maken en op hoofdlijnen welke activiteiten uit de sociale basis we willen 

verstevigen. Voor het realiseren van de gestelde koers en doelen uit het stedelijk kader is een nieuwe 

subsidieregeling voor 2020 opgesteld. 

Een sterke sociale basis is nodig voor het behouden en versterken van de wijknetwerken, voor 

succesvolle verwijzing/opvang vanuit de eerste lijn, de maatschappelijke dienstverlening en vanuit 

zorg. Het is zorgelijk dat er minder middelen beschikbaar zijn voor de sociale basis, waar een gedegen 

investering juist op zijn plaats zou zijn. Voor het ontwikkelen en opstarten van nieuwe activiteiten en 

samenwerkingen moet Dynamo meer tijd steken in het vinden van aanvullende financiering.

Om te voorkomen dat jongeren in de knel komen, investeert het college van B&W 12 miljoen euro 

extra in preventieve hulp en begeleiding aan kwetsbare jongeren en hun ouders. Dat staat in het 

beleidsprogramma Positief Perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam, van wethouder Simone 

Kukenheim (Jeugd). Met de nieuwe aanpak wordt versteviging beoogd van het jongerenwerk en de 

begeleiding van en hulp aan jongeren en hun ouders. De aangekondigde maatregelen sluiten aan op 

de aanbevelingen die Dynamo met vijf andere jongerenorganisaties doet in onze ontwikkelagenda 

‘Sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk in Amsterdam’. Het college trekt samen met 

de organisaties op en neemt de aanbevelingen uit de agenda over in de uitvoering.

Om het voorzieningen- en activiteitenaanbod in de wijk op peil te houden, zet Dynamo stevig in op 

vrijwillige inzet. Ook jongeren zetten zich in als vrijwilliger voor elkaar en hun omgeving. Hiervoor 

zetten we de methodiek Youth Organizing in bij het programma van Youngsterdam (Maatschappelijk 

Diensttijd, www.youngsterdam.nl) waar jongeren gestimuleerd worden om vrijwilliger te worden en 

zich in te zetten voor maatschappelijke doelen. Om toekomstperspectief, talentontwikkeling en 

kansengelijkheid voor zoveel mogelijk jongeren in Amsterdam te bevorderen, koppelen we 

Youngsterdam aan een breed scala van maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hiertoe zijn 

wij onder andere een samenwerking vanuit het Amsterdams Platform aangegaan.
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Om draagvlak te behouden bij de samenleving is het belangrijker dan ooit om reëel te zijn over de 

ruimte die er voor bewoners is om te participeren. Dit betekent dat we oog moeten hebben voor de 

grenzen aan participatie en zelfredzaamheid: bewoners kunnen of willen niet altijd actief participeren.

Dynamo investeert ook in onderzoek naar haar inzet. Zo hebben de jongerenwerkers van Dynamo 

bijgedragen aan een meerjarig onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de HvA naar de 

praktijkontwikkeling van jongerenwerk. De publicatie ‘De preventieve kracht van het jongerenwerk. 

Bijdrage aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet’ is een tastbaar resultaat dat het 

jongerenwerk van Dynamo en collega-organisaties onderbouwt en versterkt. De resultaten van het 

onderzoek “Sterk Meidenwerk” zijn beschreven in verschillende wetenschappelijke en vakpublicaties,

waaronder een handboek “Kracht van Meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk".

Ook heeft Dynamo dit jaar onderzoek geïnitieerd naar de gemeenschappelijke factoren binnen

de diversiteit aan participatiewerk.

Dynamo Voorscholen

De nieuwe wetgeving  per 2018 is een forse verandering in de financieringswijze van het voorschoolse

ontwikkelingsgerichte aanbod dat Dynamo voor Amsterdamse peuters verzorgt.

Alle ouders moeten  voor kinderen onder de 4 jaar, ook voor de voorschool, een

inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Tot 2018 waren de voorscholen in Amsterdam een

gratis voorziening.

Naast dat ouders zich moesten instellen op deze veranderingen, was de omslag in de bedrijfsvoering

groot. In 2018 ging dit met grote problemen gepaard. Ouders hielden uit onzekerheid kinderen thuis,

er was sprake van vraaguitval en dalende bezetting en daarmee dalende inkomsten. De

administratieve belasting was groot en de afdeling planning kon de grote hoeveelheid vragen van

ouders niet aan.

In 2019 ging het beter. Ouders wenden aan het idee dat betaald moest worden en ontdekten de

voordelen die de uitbreiding van de openingstijden van de halve-dagopvang met zicht meebracht.

Dynamo kree het debiteurenbeheer beter onder controle. De bezettingsgraad verbeterde en werd

stabieler, met uitzondering van de zomervakantieperiode.

We merken dat door de verschillende regelingen (waaronder het uitvoering geven aan de 

gemeentelijke toeslag) ouders veel uitleg en toelichting nodig blijven hebben. De angst voor 

toeslagen die moeilijk later terugbetaald moeten worden blijft.

In 2019 werd het verplicht ouders 16 uur voorschool per week aan te bieden in plaats van 15.

Dynamo besloot de openstelling per dag te verhogen van 5 naar 5,33 uur. Dit had gevolgen voor

contracten van de medewerkers, de contracten met ouders en overige administratieve inrichting.

Het aantal kinderen op de voorschool dat extra zorg nodig heeft is op sommige locaties groot. Er was

in 2019 niet in alle gevallen een passende plek op de voorschool beschikbaar. In een aantal gevallen

lukte het helaas niet om doorstroming naar een locatie met specialistische begeleiding te realiseren.

Ook in 2019 zijn er diverse wijzigingen op locaties geweest, mede als gevolg van krimp of groei van 

de basisschool waar de voorschool was gesitueerd. Deze wijzigingen zijn steeds arbeidsintensief en

brengen ook hoge kosten met zich mee.
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Risico’s en onzekerheden

Buurtteams Amsterdam

In april 2020 wordt voor de realisatie van de buurtteams in 2021 een subsidietender uitgeschreven. 

De huidige werkzaamheden van Dynamo op het terrein van maatschappelijke dienstverlening zullen 

in 2021 onderdeel uitmaken van de buurtteams, samen met ambulante ondersteuning die nu nog 

door de gemeente wordt ingekocht bij veel verschillende zorgorganisaties. In juli 2020 wordt bekend 

wie de nieuwe aanbieders van de buurtteams in Amsterdam worden. Van de nieuwe aanbieder 

wordt verwacht direct te starten met de voorbereiding van de implementatie per 2021.

Arbeidsmarkt

De vele incidentele en kortdurende subsidies gecombineerd met toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt maakt dat efficiënte en duurzame inzet van personeel veel inspanning vraagt. De 

gespannen woningmarkt in Amsterdam, de grote vraag naar personeel in de regio en onzekerheid 

rondom de vorming van buurtteams maakt dat werving en behoud van medewerkers extra aandacht vraagt.

Bij Dynamo Voorscholen nam de uitstroom van medewerkers in tweede kwartaal 2019 toe, ook omdat er nog

geen duidelijkheid was over wel of niet voortzetting van de compensatieregeling. Deze regeling is gelukkig

voortgezet tot 2022.

Bedrijfsvoering kinderopvang

De Harmonisatie van de Kinderopvang per 2018 betekende een grote wijziging in de financieringswijze 

van de voorschoolse peuterspeelzalen. Een gezonde vermogenspositie is noodzakelijk om de 

risico’s die gepaard gaan met de invoering van de Harmonisatie te kunnen opvangen, zodat de 

continuïteit van de dienstverlening kan worden gewaarborgd. De gemeente Amsterdam heeft 

aangegeven zich te realiseren dat welzijnsinstellingen in de afgelopen jaren geen eigen 

vermogen hebben kunnen opbouwen. Zij heeft daarom besloten dat gedurende de 

transitieperiode 2018-2019 organisaties een beroep kunnen doen op een frictiekostenregeling.  

In 2020 kan geen beroep meer worden gedaan op de frictiekostenregeling. In 2019 is de 

overhead gereorganiseerd en in 2020 ligt er een kostendekkende begroting. Er heeft in de 

afgelopen twee jaar slechts beperkte opbouw van eigen vermogen plaatsgevonden. De 

mogelijkheid om te investeren en (maatschappelijk) te ondernemen zijn hierdoor beperkt.

Huisvestingskosten Dynamo Voorscholen

De huisvestingskosten in Amsterdam zijn vaak hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit leidt 

ertoe dat de vergoeding van de belastingdienst voor de kosten van kinderopvang niet 

toereikend zijn.

Samenwerking basisscholen

In 2017 is een intentieverklaring gesloten tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties.

Doel hiervan was om in periode van grote wijzigingen in de wetgeving rust en stabiliteit te creëren.

Scholen zijn aan zet bij de keuze van de kinderopvangpartner op de school. 

De intentieverklaring is geen levend document, veel schooldirecteuren zijn niet op de hoogte van 

de inhoud. Dit leidt ertoe dat samenwerkingen soms zonder gesprek tussen partijen worden opgezegd.
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Naleving codes en certificering

Dynamo volgt de Governance Code van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en de branche

Kinderopvang.

Dynamo is HKZ-gecertificeerd voor de maatschappelijke dienstverlening, de buurtpunten en de 

voorscholen in Oost en Zuid. De jongerenschuldhulpverlening is gecertificeerd door de NVVK. 

Alle voorscholen worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD.

Gury Douma

directeur/bestuurder Stichting Dynamo Amsterdam

Amsterdam, april 2020
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Geconsolideerde jaarrekening 2019
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Geconsolideerde balans per 31 december 2019
 

     

ACTIVA

     

Verbouwing 1.071.250  1.018.405  

Inventaris 422.231  550.894  

Speeltoestellen 5.282  8.039  

Materiële vaste activa  1.498.763  1.577.338

Debiteuren 102.323  448.644  

Subsidievorderingen 571.248  942.894  

Vordering ter zake van pensioenen 36.870  36.332  

Overige vorderingen 252.016  246.400  

Overlopende activa 0  1.994  

Vorderingen en overlopende activa   962.457  1.676.264

Bank 6.252.026  4.737.843  

Kas 4.120  3.161  

Liquide middelen   6.256.146  4.741.004

Activa  8.717.366  7.994.606

31 dec 201831 dec 2019
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Geconsolideerde balans per 31 december 2019
 

     

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Bestemmingsfondsen  514.826  1.003.412  

Egalisatiereserve Gemeente Amsterdam 697.911  697.911  

Overige reserves  2.607.988   1.617.042  

Groepsvermogen   3.820.725  3.318.365

Egalisatierekening investeringssubsidies  836.329  746.516  

Egalisatierekening investeringssubsidies   836.329  746.516

Voorziening wachtgelden  0  2.967  

Voorziening loopbaanbudget 196.268  294.901  

Voorziening verhuisbewegingen 87.467  87.467  

Voorziening verzuim  288.351  0  

Voorzieningen  572.086  385.335

Subsidies te besteden / terug te betalen 944.193  619.826  

Vooruitontvangen bedragen 190.650  313.834  

Crediteuren  573.808  860.111  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 691.038  672.048  

Overlopende passiva 1.088.537  1.078.571  

Kortlopende schulden   3.488.226  3.544.390

Passiva   8.717.366  7.994.606
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Geconsolideerde staat van de baten en lasten over 2019
 

 

Begroting

 

Baten 20.118.849  18.648.620 20.763.790

Baten  20.118.849 18.648.620 20.763.790

Totaal baten  20.118.849 18.648.620 20.763.790

Personeelskosten 14.584.294  14.282.766 14.625.864

Afschrijvingen 305.978  509.882 461.734

Huisvesting 2.125.481  2.533.255 2.320.335

Organisatiekosten 1.246.391  1.248.962 1.330.610

Activiteitskosten 1.311.813  1.156.665 1.259.447

Totaal kosten  19.573.957 19.731.530 19.997.990

Saldo van baten en lasten  544.892 -1.082.910 765.800

Financiële baten & lasten -6.590 -2.284 -37.450

Belastingen resultaat -35.940 0 -733

Resultaat voor bestemming 502.362 -1.085.194 727.617

Toevoeging bestemmingsfonds -486.048 0 -831.318

Onttrekking bestemmingsfonds 974.634 635.816 430.215

Mutatie bestemmingsfonds 488.586 635.816 -401.102

Toevoeging overige reserves 990.948 -449.378 326.515

   

De directie stelt aan het bestuur voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van €502.362,-

aan te vullen vanuit het bestemmingsfonds met € 974.634,-

voor €486.048,- ten gunste van het bestemmingfonds te laten komen en de resterende  €990.948 ,-

toe te voegen aan de overige reserves. 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2019 2018
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Officiële gegevens

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam zijn onder 

dossiernummer 334371743 de volgende gegevens geregistreerd:

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Dynamo Amsterdam

Verkorte naam: Dynamo

Statutaire Zetel: Amsterdam

Adres: Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam

Akte van oprichting: 23 december 2009

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van bewoners om actief deel te nemen

aan de sameleving.

Verslag activiteiten

Een verslag van de activiteiten in 2019 is verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de samengestelde jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven uit de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.  De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.

Groepsverhoudingen

Stichting Dynamo Amsterdam te Amsterdam staat aan het hoofd van de groep, die bestaat uit de volgende stichtingen:

·         Stichting Dynamo Welzijn

·         Stichting Dynamo Voorscholen

De samengestelde jaarrekening bestaat uit de financiele cijfers van bovengenoemde stichtingen. 

Verbonden partijen

Naast de maatschappijen die onder de groepsmaatschappijen zijn vermeld, zijn er geen maatschappijen verbonden

met de rechtspersoon.

De belangrijkste transacties met Dynamo Welzijn en Dynamo Voorscholen

hebben betrekking op onderlinge leveranties en verrekeningen van opbrengsten en kosten. 
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de 

balans is gespecificeerd. Er wordt lineair afgeschreven, afschrijvingspercentage 20% per jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt lineair afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. De afschrijvingspercentages zijn: 10% voor verbouwingen, 33,3% voor

vervoersmiddelen, 20% voor inventaris en 12,5% voor speeltoestellen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds

Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door subsidieverstrekkers een beperktere

bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsfonds

Egalisatiereserve

Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie werd

verleend, wordt aangemerkt als egalisatiereserve. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Overige reserves

De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 

Voorzieningen voor loopbaanbudget

Bij de invoering CAO WMD is per 1 juli 2015 een voorziening opgenomen ten behoeve van het loopbaanbudget.

Vanaf 1 juli 2016 wordt de voorziening opgebouwd met 1,5% van het bruto inkomen.

Voorzieningen wachtgelden

Voor een aantal werknemers die, conform CAO WMD, in aanmerking komen voor de wachtgeldregeling,

is een voorziening gevormd. De hoogte is gebaseerd op de meerjarenbegroting van de wachtgelden per werknemer.

Voorzieningen verhuisbewegingen

Voor de financiering van nog te realiseren wettelijke aanpassingen bij de voorscholen locaties

is een voorziening gevormd. De hoogte is gebaseerd op de begroting van de geplande werkzaamheden.
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Voorzieningen verzuim

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen inclusief

ontslagvergoedingen aan werknemers die naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid is een voorziening gevormd. 

De hoogte is gebaseerd op de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen af te wikkelen.

Egalisatierekening investeringssubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder

de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van

deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Grondslagen voor waardering

Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde c.q. historische kostprijs.

Conform de afspraken met de subsidiegever zijn de over het verslagjaar verantwoorde subsidies de in beschikkingen

opgenomen vastgestelde bedragen.

Pensioenen

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'.

In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en 

lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke

verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op

 balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen 

van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Alle lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Subsidies

Onder de subsidies worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van

maatschappelijke dienstverlening. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties

zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften / voorwaarden afgerekend kunnen worden bij

de subsidiegever.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiele vaste activa worden gepassiveerd onder de schulden

en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Vennootschapsbelasting

Als belasting over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat berekende vennootschapsbelasting op basis

van het geldende tarief, rekeninghoudende met de fiscale faciliteiten.
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 1.836.401 2.330.165 29.342 31.062 4.226.970

Cum. afschrijving -817.996 -1.779.271 -29.342 -23.023 -2.649.632

    

Boekwaarde begin 1.018.405 550.894 0 8.039 1.577.338

 

Investeringen 255.112 122.353 0 377.465

Desinvesteringen -30.810 -51.764 -82.574

Afschr. (des)investeringen 29.905 31.644 61.549

Afschrijvingen -201.362 -230.897 0 -2.756 -435.015

Mutaties 52.845 -128.664 0 -2.756 -78.575

Vrijval egal.rek.afschr. -129.037

 

Boekwaarde einde 1.071.250 422.231 0 5.282 1.498.763

Verbouwing Inventaris

Vervoermid

delen Overige Totaal
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

Vorderingen en overlopende activa

31 dec 2019   31 dec 2018

Debiteuren   

Debiteuren 176.899 548.510

Voorziening dubieuze debiteuren -74.576 -99.866

102.323 448.644

Subsidievorderingen   

Subsidies stadsdelen 493.898 556.144

Subsidies overige 77.350 386.750

571.248 942.894

Vordering ter zake van pensioenen   

Pensioenen 36.870 36.332

  36.870 36.332

Overige vorderingen   

Vooruitbetaalde kosten 51.676 67.068

Te ontvangen bedragen 33.187 43.664

Waarborgsom 87.062 84.527

Nog te factureren bedragen 65.844 0

Overige vorderingen 14.247 51.141

252.016 246.400

De waarborgsommen hebben een langlopend karakter

Overlopende activa   

Overige overlopende activa 0 1.994

0 1.994

Liquide middelen

Bank   

Rabobank 2.785.380 2.518.992

ING bank 3.466.646 2.218.851

6.252.026 4.737.843

Kas   

Kas 4.120 3.161

4.120 3.161

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

Groepsvermogen

Groepsvermogen

Stand 1 januari 1.003.412 697.911 1.617.042 3.318.365

 

Dotatie 486.048 990.946 1.476.994

Onttrekking -974.634 -974.634

 

Totaal mutaties -488.586 0 990.946 502.360

 

Stand 31 december 514.826 697.911 2.607.988 3.820.725

Bestemmings-

fondsen

Egalisatiere-

serve   Gem. 

Amsterdam

Overige 

reserves Totaal
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

Egalisatierekening investeringssubsidies

Egalisatierekening investeringssubsidies

Stand 1 januari 746.516 719.084

 

Dotatie uit exploitatie 218.850 149.151

Vrijval egalisatierekening -129.037 -121.720

 

Totaal mutaties 89.813 27.432

 

Stand 31 december 836.329 746.516

De egalisatiereserves hebben een langlopend karakter (looptijd > 1 jaar)

Voorzieningen

Voorzieningen

Stand 1 januari 294.901 87.467 0 2.967 385.335

 

Dotatie 108.193 0 288.351 0 396.544

Onttrekking -206.826 0 0 -2.967 -209.793

 

Totaal mutaties -98.633 0 288.351 -2.967 186.751

 

Stand 31 december 196.268 87.467 288.351 0 572.086

Deze voorzieningen hebben een langlopend karakter tot en met 2020

Kortlopende schulden  

31 dec 2019   31 dec 2018

Subsidies te besteden / terug te betalen

Terug te betalen subsidies 811.193 486.826

Nog te besteden subsidies 133.000 133.000

944.193 619.826

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen 190.650 313.834

190.650 313.834

Crediteuren

Crediteuren 573.808 860.111

573.808 860.111

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 36.673 733

BTW 47.208 39.146

Loonheffingen 607.008 628.457

Overige sociale verzekeringen 149 3.712

691.038 672.048

Voorziening 

loopbaanbudget

Voorziening 

verhuisbewe-

gingen

Voorziening 

verzuim

Voorziening  

wachtgelden Totaal

2019 2018
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

31 dec 2019   31 dec 2018

Overlopende passiva

Pensioenpremie 100.873 3.901

Nog te betalen huisvestingskosten 54.655 177.994

Nog te betalen kosten 472.225 495.929

Reservering IKB / vakantiegeld 125.896 138.788

Reservering werkgeverskosten 23.128 26.830

Reservering vakantiedagen 262.395 210.486

Overige overlopende passiva 49.365 24.643

1.088.537 1.078.571

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Stichting Dynamo Welzijn en Dynamo Voorscholen huren verschillende panden van zowel de stadsdelen als van derden.

De jaarlijkse huurlasten bedragen € 1.572.000. De contracten hebben nog een looptijd tussen de één en vier jaar.

Garanties

Stichting Dynamo Welzijn heeft de volgende garanties afgegeven:

1. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost ad €14.900

2. Stichting Ymere ad €4.400
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde staat van de baten en lasten over 2019

   

2019 Begroting 2018

Baten 20.118.849 18.648.620 20.763.790

Subsidies   

Subsidies 15.239.970 14.134.505 16.028.124

Dotaties egalisatie investeringssubsidies -218.850 0 -149.151

 15.021.120 14.134.505 15.878.973

Opbrengsten

Activiteitinkomsten 4.123.884 4.109.824 3.827.947

Overige baten 555.936 404.291 740.340

Bijdrage samenwerkingsverbanden 417.909 0 316.530

5.097.729 4.514.115 4.884.817

Personeelskosten 14.584.294 14.282.766 14.625.864

Lonen en salarissen

Salarissen 10.494.421 10.518.462 10.520.796

Doorberekende loonkosten -16.464 0 -11.889

10.477.957 10.518.462 10.508.907

Sociale lasten

Sociale lasten 1.883.665 1.932.686 1.862.759

1.883.665 1.932.686 1.862.759

Pensioenen

Pensioenlasten 919.504 906.918 978.845

919.504 906.918 978.845

Overige personeelskosten

Kosten netto vergoedingen 1.866 0 5.122

Reis en verblijfkosten 86.646 101.000 94.827

Arbodienst 79.736 65.500 73.997

Uitzendkrachten 106.566 48.000 87.257

Wervingskosten 17.694 25.000 37.952

Ontvangen ziekengelden -131.863 -95.000 -101.282

Deskundigheidsbevordering 130.134 126.000 131.740

Stagiaires 32.720 40.000 35.369

Vrijwilligers 173.916 124.000 135.407

Diensten derden 259.115 300.000 463.797

Loopbaanbudget 8.122 101.000 34.339

Dotatie voorziening verzuim 288.351 32.000 0

Overige personeelskosten 70.165 57.200 96.828

Doorbelaste overige personeelskosten 180.000 0 180.000

1.303.168 924.700 1.275.353
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde staat van de baten en lasten over 2019

   

2019 Begroting 2018

Aantal FTE's 223,20 226,00 231,78

Afschrijvingen 305.978 509.882 461.734

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingen implementatie ICT 0 0 13.959

0 0 13.959

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen verbouwing 201.362 199.764 209.237

Afschrijvingskosten inventaris 230.897 309.045 356.587

Afschrijvingen speeltoestellen 2.756 1.073 3.671

Vrijval egalisatierekening afschrijvingen -129.037 0 -121.720

305.978 509.882 447.775

Overige bedrijfskosten 4.683.685 4.938.882 4.910.392

Huisvesting

Huur 1.317.168 1.590.564 1.420.175

Onderhoud gebouw 169.469 145.000 234.026

Gas, licht en water 163.689 304.093 145.146

Schoonmaak / afvalverwerking 287.252 295.871 260.940

Belastingen / verzekeringen onroerend goed 28.875 28.000 22.218

Beveiligingskosten 39.548 46.660 44.432

Kleine inventaris 29.346 33.581 44.807

Overige huisvestingskosten 90.134 89.486 148.591

2.125.481 2.533.255 2.320.335

Organisatiekosten

Porti / verzendkosten 18.845 21.500 18.087

Kopieerkosten en drukwerk 100.699 120.000 113.151

Kantoormateriaal 27.020 38.500 33.368

Telefoonkosten 84.633 90.500 92.538

Accountantskosten 70.000 70.000 103.707

Contributies, bijdragen en vakliteratuur 68.578 92.000 87.748

Automatiseringskosten 587.344 469.000 516.415

Salarisadministratie 39.745 37.100 36.003

Publiciteit 35.785 40.000 42.448

Advieskosten 17.840 38.862 31.180

Verzekeringen 49.449 58.500 46.945

Representatiekosten 1.065 2.000 1.022

Dotatie dubieuze debiteuren 64.412 75.000 84.960

Bestuurskosten 19.745 20.000 21.615

Overige organisatiekosten 61.231 76.000 101.423

1.246.391 1.248.962 1.330.610

Activiteitskosten

Kosten bar 14.946 25.000 12.790

Activiteitskosten 1.296.867 1.131.665 1.246.657

1.311.813 1.156.665 1.259.447
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Toelichting op de geconsolideerde staat van de baten en lasten over 2019

   

2019 Begroting 2018

Financiële baten & lasten 6.590 2.284 37.450

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente inkomsten 0 0 -485

0 0 -485

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 6.590 2.284 5.782

Rentelasten fiscus 0 0 32.153

6.590 2.284 37.935

Belastingen resultaat

Vennootschapsbelasting 35.940 733

35.940 733
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Verklaring opmerkelijke afwijkingen t.o.v. begroting en de vergelijkende cijfers

Inkomsten

De subsidie inkomsten liggen hoger dan begroot. €680.919 aan subsidies is toegekend na opmaak 

van de begroting in november 2018. De toevoeging van omzet aan 2019 via het bestemmingsfonds 

2018 is flink hoger dan begroot. Er werd € 974.634 toegevoegd aan de omzet vanuit het 

bestemmingsfonds, bij een begroting van € 635.815.  Ook de subsidieinkomsten van de voorscholen 

liggen iets hoger dan begroot. In de begroting is €500.000 opgenomen als verwachte beschikking van 

de frictiekostenregeling, de gemeente heeft uiteindelijk €523.936 toegekend. 

De opbrengsten zijn incidenteel hoger door twee extra detacheringen, door de verkoop van ons 

serverpark tegen korting op de maandtarieven van onze ICT-leverancier. Dynamo ontvangt 

opbrengsten uit de volgende samenwerkingsverbanden: Voorzitterschap SAS, Wijkzorg Alliantie Zuid, 

Alliantie Wijkzorg Oost en Dagbesteding inloop Zuid. Deze opbrengsten zijn in de begroting 

opgenomen onder overige opbrengsten, maar worden hier uitgesplitst.

Personeelskosten

Door sluiting van enkele locaties zijn de personeelskosten van de Voorscholen iets lager dan begroot. 

Daarentegen  was Dynamo, door de krapte op de arbeidsmarkt, genoodzaakt veel vaker gebruik te maken van 

uitzendkrachten. In 2019 zijn enkele medewerkers waarvan de verwachting is dat deze langdurige 

ziek blijven voorzien. Voor deze kosten is € 288.351 toegevoegd aan de voorziening. De post dotatie 

voorziening verzuim verwijst naar de opbouw van deze voorziening.

Het aantal zwangere medewerkers, waarvoor ziekengeld werd ontvangen van het UWV, was hoger dan verwacht. 

De vrijwilligersvergoedingen zijn gestegen door een nieuwe, generieke vergoedingssystematiek. Een 

vrijwilliger ontvangt 5 euro onkostenvergoeding per dagdeel. Deze nieuwe systematiek levert een 

flinke besparing in administratie verwerkingop (ongeveer 1 fte over alle functies) en betekent dat 

vergoedingen eenduidiger en helderder zijn. Ongeveer tweederde van de stijging valt te verklaren 

door vrijwilligers die voor 2018 geen onkostenvergoeding ontvingen en in de nieuwe systematiek 

wel, een derde wordt verklaard door wat hogere vergoedingen per persoon.  90% van de 

vrijwilligersvergoedingen wordt onder de activiteitenkosten in rekening gebracht bij de subsidiegever.

Medewerkers van de Voorscholen konden to 1-7-2019 gebruik maken van het voor hen nog 

gereserveerde loopbaanbudget, overgedragen bij harmonisatie van de stichting Dynamo welzijn naar 

Dynamo Voorscholen. De voorziening met betrekking tot het niet gebruikte loopbaanbudget is per 1-7

vervallen. De middelen komen toe aan het opleidingsbudget voorscholen.

Huisvesting

De huren 2019 zijn flink lager dan begroot. €108.238 aan zeer verouderde huurverplichtingen (> 3 jaar)

waarvoor geen factuur is ontvangen zijn vrijgevallen uit de huurreserveringen. Verder was 

rekening gehouden met een jaarhuur voor een nieuwe locatie voor Ytopia en een locatie in het 

Oostelijk Havengebied die pas richting het einde van het jaar zijn gevonden. De locatie op het 

Bikoplein is pas begin 2020 heropend.

De overschrijdingen op onderhoud gebouwen en klein inventaris betreft veel kleine 

onderhoudswerkzaamheden en aangeschafte inventaris. In Welzijn heeft dit onder andere te 

maken met de gesubsidieerde herinrichting van het Menno Simonszhuis. 

Gas, water en licht kosten zijn flink lager dan begroot. Er is €75.000 teruggave voorgaande 
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jaren ontvangen van de energieleverancier en €26.000 teruggave energiebelasting over 2016 t/m 2018.

Voor de Voorschool Herenmarkt, Locatie Paradijsplein 4 en Locatie Welnastraat 845 is van de 

verhuurder in het totaal €29.259 terug ontvangen voor servicekosten 2018 leidend tot incidenteel 

lagere kosten gas, water en licht. 

Organisatiekosten

De automatiseringskosten zijn opnieuw hoger dan begroot. Vorig jaar is bij de Maatschappelijke 

Dienstverlening gestart met een veel uitgebreidere inrichting van de clientregistratie in Regas. 

We stappen daarmee net als andere MaDi’s over op dit systeem en streven daarmee beter 

inzicht te krijgen in onze klantenbasis en dienstverlening. De implementatie van Regas heeft 

meer voeten in de aarde dan verwacht en heeft geleid tot onvoorziene kosten. Ditzelfde geldt 

voor de nieuwe website jongeren (€ 12.000) en een nieuw klantvolgsysteem KEDO (€ 10.000).

Activiteitenkosten

De activiteitenkosten zijn flink hoger dan begroot door voedingskosten

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft invloed op Dynamo Voorscholen. Per 18 maart 2020 sloot Dynamo de 

meeste locaties. 5 groepen bleven voorlopig open als noodvoorziening. Het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid heeft aan ouders aangegeven voorlopig te blijven betalen en niets aan 

te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Tot verslagdatum ontving Dynamo 

Voorscholen derhalve nog weinig opzeggingen. Met behulp van aanvullende maatwerk afspraken 

kunnen gemeenten bijdragen om de voorschoolse infrastructuur te behouden. 

Het coronavirus heeft ook invloed op Dynamo Welzijn. Per 16 maart 2020 sloot Dynamo de meeste 

activiteitencentra en werken mensen vanuit huis of hebben telefonisch contact. Sociaal werk is 17 maart

toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen. 
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Enkelvoudige jaarrekening 2019
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Enkelvoudige balans per 31 december 2019
 

     

ACTIVA

Vorderingen op groepsmaatschappijen  16.250  24.194  

Overige vorderingen 0  1.816  

Vorderingen en overlopende activa   16.250  26.010

Bank 90.429  74.432  

Liquide middelen   90.429  74.432

Activa  106.679  100.442

31 dec 2019 31 dec 2018
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Enkelvoudige balans per 31 december 2019
 

     

31 dec 2019 31 dec 2018

PASSIVA

Geplaatst aandelenkapitaal 0  0  

Overige reserves  61.131   60.335  

Eigen vermogen   61.131  60.335

Voorziening loopbaanbudget 4.943  4.576  

Voorzieningen  4.943  4.576

Crediteuren  459  290  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.475  6.437  

Overlopende passiva 31.671  28.804  

Kortlopende schulden   40.605  35.531

Passiva   106.679  100.442
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019
 

 

Begroting

 

Baten 180.000  180.000 180.000  

Totaal baten  180.000 180.000 180.000

Totaal baten  180.000 180.000 180.000

Personeelskosten 140.026  137.179 136.849  

Organisatiekosten 39.027  43.962 40.468  

Totaal kosten  179.053 181.141 177.317

Saldo van baten en lasten  947 -1.141 2.683

Financiële baten & lasten -150 -2.284 -439

  

Resultaat voor bestemming 797 -3.425 2.244

  

  

Exploitatieresultaat 797 -3.425 2.244

Resultaatbestemming 2019: toegevoegd aan overige reserves € 797.

2019 2018
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Stichting Dynamo Amsterdam

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de samengestelde jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven uit de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.  De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.

Groepsverhoudingen

Stichting Dynamo Amsterdam te Amsterdam staat aan het hoofd van de groep, die bestaat uit de volgende stichtingen:

·         Stichting Dynamo Welzijn

·         Stichting Dynamo Voorscholen

Verbonden partijen

Naast de maatschappijen die onder de groepsmaatschappijen zijn vermeld, zijn er geen maatschappijen verbonden

met de rechtspersoon.

De belangrijkste transacties met Dynamo Welzijn en Dynamo Voorscholen

hebben betrekking op onderlinge leveranties en verrekeningen van opbrengsten en kosten. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Overige reserves

De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting.
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Stichting Dynamo Amsterdam

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 

Voorzieningen voor loopbaanbudget

Bij de invoering CAO WMD is per 1 juli 2015 een voorziening opgenomen ten behoeve van het loopbaanbudget.

Vanaf 1 juli 2016 wordt de voorziening opgebouwd met 1,5% van het bruto inkomen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Grondslagen voor waardering

Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde c.q. historische kostprijs.

Conform de afspraken met de subsidiegever zijn de over het verslagjaar verantwoorde subsidies de in beschikkingen

opgenomen vastgestelde bedragen.

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'.

In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en 

lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke

verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op

 balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen 

van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Alle lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten over het boekjaar enerzijds en kosten

en andere lasten over het boekjaar anderzijds.
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019

 

Vorderingen en overlopende activa

31 dec 2019 31 dec 2018

Vorderingen op groepsmaatschappijen   

RC Dynamo Voorscholen 0 1.893

RC Dynamo Welzijn 16.250 22.301

16.250 24.194

Overige vorderingen   

Vooruitbetaalde kosten 0 1.816

0 1.816

Liquide middelen

Bank   

ING bank 90.429 74.432

90.429 74.432

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Stand 1 januari 60.335 60.335

 

Dotatie 796 796

Onttrekking 0 0

 

Totaal mutaties 796 796

 

Stand 31 december 61.131 61.131

Overige  

reserves Totaal
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019

Voorzieningen

Voorzieningen

Stand 1 januari 4.576 4.576

 

Dotatie 1.134 1.134

Onttrekking -767 -767

 

Totaal mutaties 367 367

 

Stand 31 december 4.943 4.943

Kortlopende schulden  

31 dec 2019   31 dec 2018

Crediteuren

Crediteuren 459 290

459 290

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 8.480 6.428

Overige sociale verzekeringen -5 9

8.475 6.437

Overlopende passiva

Pensioenpremie 2.086 3.901

Nog te betalen accountantskosten 25.783 18.309

Reservering vakantiedagen 3.802 6.594

31.671 28.804

Voorziening   

loopbaan-

budget Totaal
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Stichting Dynamo Amsterdam

 

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019

   

2019 begroting 2018

Baten

Overige baten 180.000 180.000 180.000

180.000 180.000 180.000

Lonen en salarissen

Salarissen 115.770 111.915 111.915

115.770 111.915 111.915

Sociale lasten

Sociale lasten 10.687 9.973 9.973

10.687 9.973 9.973

Pensioenen

Pensioenlasten 11.612 11.591 11.591

11.612 11.591 11.591

Overige personeelskosten

Reis en verblijfkosten 940 1.000 588

Deskundigheidsbevordering 580 1.000 -174

Diensten derden 0 1.936

Loopbaanbudget 437 1.000 986

Doorbelaste kosten aan groepmaatschappijen 0 0 0

Overige personeelskosten 0 700 34

1.957 3.700 3.370

Aantal FTE's 1,0 1,0 1,0

Organisatiekosten

Kantoormateriaal 0 0 25

Accountantskosten 15.000 15.000 15.000

Contributies, bijdragen en vakliteratuur 1.500 2.000 1.691

Salarisadministratie 190 100 98

Advieskosten 339 3.862 542

Representatiekosten 397 1.000 344

Bestuurskosten 19.745 20.000 21.615

Overige organisatiekosten 1.856 2.000 1.153

39.027 43.962 40.468

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 150 2.284 439

150 2.284 439
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Stichting Dynamo Amsterdam

Overige toelichtingen

In het kader van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (semi) publieke sector (WNT) is Dynamo verplicht 

de volgende gegevens te vermelden:

De directeur en de leden van de Raad van Toezicht vallen onder het begrip topfunctionaris.

Alle beloningen aan medewerkers van Dynamo blijven binnen de door de WNT gestelde maximale vergoedingen.

De bezoldiging van de bestuurders van Stichting Dynamo Amsterdam, welke als bestuurder optreedt van 

Stichting Dynamo Welzijn, in 2019 is als volgt:

2019 2018

Topfunctionaris G. Douma G. Douma

Functie Directeur/bestuurder Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband in fte 1,00 1,00

Gewezen topfuntionaris Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Individueel WNT maximum 194.000 189.000

Beloning 118.563 108.490

Belastbare kostenvergoedingen 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 11.612 10.360

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 130.175 118.850

Ind. Max.WNT Beloning

Mw. M. Bolluijt, voorzitter 01/01 - 31/12 29.100 6.570

Mw. E. Grimminck 01/01 - 31/12 19.400 3.395

Mw. M. Hoezen 01/01 - 31/12 19.400 985

Dhr. R. Otten 01/01 - 31/12 19.400 3.020

Dhr J. Rijbroek 01/01 - 31/12 19.400 2.550

Mw. M. Middendorp 01/01 - 31/12 19.400 3.225

De beloning van de directie is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht van Stichting Dynamo in 2019 is als volgt:

2019
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Ind. Max.WNT Beloning

Mw. M. Bolluijt, voorzitter 01/01 - 31/12 28.350 5.535

Mw. E. Grimminck 01/01 - 31/12 18.900 3.225

Mw. M. Hoezen 01/01 - 31/12 18.900 3.305

Dhr. R. Otten 01/01 - 31/12 18.900 2.765

Dhr J. Rijbroek 01/01 - 31/12 18.900 3.320

Mw. M. Middendorp 01/01 - 31/12 18.900 3.320

Leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders en toezichthouders.

Ultimo 2019 zijn er geen uitstaande leningen aan bestuurders en toezichthouders.

2018
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Dynamo Amsterdam (geconsolideerd)

Overige gegevens

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring

Bijlage 1: Begroting 2020
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Bijlage 1

Dynamo begroting 2020
 

 

Begroting Realisatie

2020 2019

Baten 18.963.958 20.118.849

Baten  18.963.958 20.118.849

Totaal baten  18.963.958 20.118.849

Personeelskosten 14.028.168 14.584.294

Afschrijvingen 496.000 305.978

Huisvesting 2.468.691 2.125.481

Organisatiekosten 1.265.103 1.246.391

Activiteitskosten 1.132.246 1.311.813

Totaal kosten  19.390.208 19.573.957

Saldo van baten en lasten  -426.250 544.892

Financiële baten & lasten -4.000 -6.590

Belastingen resultaat 0 -35.940

Resultaat voor bestemming -430.250 502.362

Dotatie bestemmingsfonds -486.048

Onttrekking bestemmingsfonds 280.184 974.634

Mutatie bestemmingfonds 280.184 488.586

Toevoeging overige reserves -150.066 990.948
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