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Workshop	boksen	door	Digna	Poelman,	tijdens	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1	
Foto:	Omri	Bigetz	
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1. Voorwoord

2019	was	vooral	een	jaar	van	bouwen	en	ontwikkelen.		
In	april	2019	ben	ik	aangetreden	als	interim-directeur	bij	Stichting	ONSbank.	Ik	nam	de	taken	
van	het	bestuur	van	het	eerste	uur	over.	Wij	zijn	de	leden	van	dat	bestuur	–	Willem	Los,	
Johan	Wagenaar	en	Alexander	Weiss	–	dankbaar	voor	de	oprichting	van	Stichting	ONSbank	
en	voor	het	leggen	van	de	fundamenten,	waarop	wij	verder	kunnen	bouwen.	

In de zomer werd de governance structuur van Stichting ONSbank gewijzigd naar het model 
met een onbezoldigde beleidsbepalende raad van toezicht en een bezoldigde uitvoerend 
directeur/bestuurder. In september trad Arthur Woensdregt, directeur Particulieren bij 
Rabobank Amsterdam, toe tot de Raad van Toezicht, die daarmee dan nu vier leden telt.

We	hebben	het	ONSbank	Team	uitgebreid	met	nieuwe	vrijwilligers,	waaronder	een	
officemanager	en	een	fiscaal	jurist.	Er	werden	ook	nieuwe	teamcoaches	en	nieuwe	
projectleiders	geworven	en	gevonden.	Er	is	een	boekhoudkantoor	aangetrokken	om	de	
financiële	administratie	op	poten	te	zetten.	En	we	hebben	een	werkplek	betrokken	te	
midden	van	allemaal	andere	groeiers.	

In	2019	tekenden	we	een	overeenkomst	met	Stichting	van	Schulden	naar	Kansen	(VSNK)	
voor	financiële	steun	aan	Stichting	ONSbank	van	2019	-	2021.	Daarnaast	hebben	we	met	
behulp	van	Stichting	Janivo	de	kwartiermakersrol	verder	kunnen	door	ontwikkelen.	Eerder	
toegezegde	middelen	van	VSBfonds	en	Fonds21	voor	onze	preventietrajecten	hebben	we	
kunnen	inzetten	voor	het	ROCTOP	in	Amsterdam	en	het	ROC	RijnIJssel	in	Arnhem.	Voor	ons	
reguliere	traject	in	Amsterdam	Nieuw-West	kregen	we	co-financiering	van	het	Amsterdams	
Fonds	voor	de	Kunsten.	

Het	aantal	deelnemers	dat	we	in	2019	hebben	weten	te	bereiken	was,	met	twee	reguliere	en	
twee	preventieve	programma’s	in	Amsterdam,	minder	dan	onze	oorspronkelijke	doelstelling.	
Echter,	er	is	erg	veel	voorbereidend	werk	gedaan	waardoor	we	in	2020	landelijk	gaan	
opereren.		

Hoogtepunt	van	2019	was	de	uitzending	van	de	documentaire	De	Schuldmachine	van	
regisseur	Camiel	Zwart	in	het	najaar.	In	deze	onafhankelijke	documentaire	zijn	medewerkers	
en	deelnemers	van	Stichting	ONSbank	te	zien	in	hun	strijd	tegen	de	schuldpositie.	Het	
leverde	Stichting	ONSbank	veel	zichtbaarheid	op	en	het	thema	jongeren	en	schulden	kreeg	
veel	aandacht	in	het	publieke	debat.	

Ik	wil	heel	Team	ONSbank	en	onze	partners	en	sponsoren	hartelijk	danken	en	luidkeels	
toejuichen	voor	hun	oeverloze	inzet	en	hun	tomeloze	energie	om	jongeren	met	schulden	te	
helpen	om	een	mooie	toekomst	op	te	bouwen.	Ons	werk	is	nog	lang	niet	klaar	en	wij	zijn	nog	
lang	niet	moe.	

Marie-Louise	Voors,	
Directeur/Bestuurder	
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Voorvertoning	documentaire	De	Schuldmachine	i.s.m.	Stichting	Doen.	Inleidende	presentatie	over	ONSbank	
door	Laura	Mudde	
Foto:	Konstantin	Guz	
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2. Stichting	ONSbank

2.1	Visie	en	missie	Stichting	ONSbank	

Stichting	ONSbank	streeft	naar	een	meer	menselijke	omgang	met	schulden	voor	jongeren.	
Onze	visie	is	dat	schulden	alleen	duurzaam	opgelost	worden	als	de	identiteit	en	het	gevoel	
voor	eigenwaarde	van	jongeren	met	schuldproblemen	wordt	versterkt.	Hierdoor	krijgt	de	
omgang	met	geld	betekenis	en	richting.		

Dit	is	een	belangrijk	onderscheid	ten	opzichte	van	alle	andere	aanpakken	in	Nederland.	
Schulden	worden	door	ons	gezien	als	meer	dan	alleen	een	praktisch,	financieel	probleem.	
Om	de	identiteit	en	eigenwaarde	van	jongeren	met	schulden	te	versterken,	komen	de	
deelnemers	in	aanraking	met	diverse	culturele	uitingen.		

Kunst,	muziek,	sport	en	theater	helpen	jongeren	om	een	antwoord	te	vinden	op	vragen	als:	
wie	ben	ik,	wat	kan	ik	en	wat	wil	ik?	En	wat	houdt	me	tegen?	De	overtuigende	
eigenzinnigheid	van	de	kunstenaars	waarmee	we	samenwerken,	werkt	inspirerend	en	
bevrijdend.	Zij	laten	zien	dat	verandering	mogelijk	is.	Bovendien	laten	ze	andere	vormen	van	
waarde,	succes	en	kracht	zien,	dan	die	van	geld,	roem	en	uiterlijk.	Het	werken	met	mensen	
die	liefde	hebben	voor	het	creëren	en	het	persoonlijk	contact,	geeft	jongeren	een	ander	
perspectief	op	het	leven.	Het	geeft	hen	nieuwe	kracht	om	hun	toekomst	te	bepalen	en	
andere	keuzes	te	maken.		

Daarnaast	geloven	wij	dat	schuldproblemen	alleen	opgelost	kunnen	worden	als	
schuldeisende	partijen	actief	betrokken	worden	bij	de	oplossing.	Om	die	reden	werken	wij	
nauw	samen	met	individuen	en	partijen	uit	de	financiële	sector.	Deze	mensen	zetten	zich	op	
vrijwillige	basis	in	voor	Stichting	ONSbank,	bijvoorbeeld	als	schuldrustcoach.	We	werken	
samen	vanuit	het	idee	dat	we	af	moeten	van	het	denken	in	straf	en	boete	en	dat	
schuldproblemen	alleen	maar	op	te	lossen	zijn	met	oog	voor	de	individuele	situatie.			

Onze	doelgroep	zijn	jongeren	in	de	leeftijd	van	18	tot	en	met	27	jaar	die	schulden	hebben.	
We	hanteren	niet	de	voorwaarde	dat	er	eerst	inkomen	of	huisvestiging	moet	zijn	voordat	wij	
deze	jongeren	helpen.	Vaak	bestaat	onze	doelgroep	namelijk	uit	jongeren	die	op	meerdere	
gebieden	in	hun	leven	kampen	met	diverse	problemen.	Om	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk	
te	werken,	begeleiden	wij	vooral	groepen	jongeren	die	geografisch	dicht	bij	elkaar	wonen,	
bij	voorkeur	in	dezelfde	wijk.	

2.2.	Organisatorische	ontwikkelingen	

Het	jaar	2019	was	een	belangrijk	jaar	voor	Stichting	ONSbank.	Mede	dankzij	de	meerjarige-
subsidie	van	Stichting	van	Schulden	naar	Kansen	(VSNK)	werd	het	mogelijk	de	activiteiten	
van	de	stichting	te	vergroten.	Er	werden	meerdere	programma’s	gestart	in	Amsterdam	en	
het	team	groeide	en	werd	versterkt	op	meerdere	fronten.		
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Ook	de	directiewisseling	veranderde	veel	voor	de	stichting.	De	komst	van	Marie-Louise	
Voors	als	nieuwe	statutair	directeur-bestuurder	markeert	de	stap	van	de	ontwikkeling	die	
Stichting	ONSbank	de	aankomende	jaren	te	wachten	staat;	namelijk	het	doorgroeien	van	
een	experimenteel	initiatief	naar	een	bestendige	stichting.		
Marie-Louise	Voors	is	verantwoordelijk	voor	de	dagelijkse	leiding	van	de	stichting.	Tevens	is	
in	juli	de	samenstelling	van	de	Raad	van	Toezicht	gewijzigd	en	hebben	wij	onze	statuten	
aangepast.	

De Raad van Toezicht van Stichting ONSbank vergadert minimaal vier keer per jaar en 
spreekt elkaar aanvullend wanneer nodig. De	nadruk	in	de	vergaderingen	ligt	op	het	mede	
bepalen	en	vaststellen	van	het	beleid,	het	controleren	en	bewaken	van	de	financiële	
begroting	en	jaarcijfers,	ontwikkeling	van	de	stichting,	de	te	behalen	resultaten	en	
doelstellingen	en	de	organisatie	van	de	Stichting.	De	directeur-bestuurder	is	bij	alle	
vergaderingen	van	de	Raad	van	Toezicht	aanwezig.	De Raad van Toezicht heeft voor haar 
reguliere vergadering een kort  vooroverleg zonder de aanwezigheid van de bestuurder en 
overige toehoorders. In 2019 is  een auditcommissie benoemd vanuit haar eigen geledingen.

Met	de	komst	van	Arthur	Woensdregt	als	nieuw	lid	van	de	Raad	van	Toezicht	hebben	wij	
een	auditcommissie	in	het	leven	geroepen.	De	auditcommissie	krijgt	in	2020	meer	invulling	
en	vergadert	vier	keer	per	jaar	voorafgaand	aan	de	vergaderingen	van	Raad	van	Toezicht.		

Sinds	november	2019	bestaat	de	Raad	van	Toezicht	uit	vier	leden	die	een	breed	scala	aan	
achtergronden	en	expertise	vertegenwoordigen	

De	huidige	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	zijn:	
Ir.	Isaac Kalisvaart  Voorzitter

Dr.	Jurenne	Hooi	

MBA (Projectontwikkelaar, voormalig CEO MAB           
Development en Lid Hoofddirectie Rabo Vastgoedgroep)             
Lid	& Auditcommissie		
(Onafhankelijk	adviseur	en	voormalig	CEO	MaDi	Amsterdam	
Zuidoost	en	Diemen)	

Prof.	mr.	Nick	Huls	 Lid		
(Emeritus	Professor	of	Socio-legal	Studies	at	Erasmus		
University	Rotterdam	and		Leiden	University)	

Arthur	Woensdregt	MBA		 Lid	&	Auditcommissie		
(Directeur	Particulieren	Rabobank	Amsterdam)	

Vacature	

In	juli	2019	zijn	de	heren	Willem	Los,	Johan	Wagenaar	en	Alexander	Weiss	afgetreden	als	
bestuursleden.	Zij	waren	de	eerste	bestuurders	en	hebben	de	fundamenten	gelegd	onder	de	
unieke	ONSbank	methode.	Wij	zijn	hen	erkentelijk	voor	hun	werk	en	energie.		
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Aan	de	stichting	zijn	geen	vaste	werknemers	verbonden.	De	stichting	werkt	op	projectbasis	
met	een	vaste	team	van	zzp-ers,	die	worden	ingehuurd	op	factuurbasis.	Dit	zijn:	

Projectleiders:		 Laura	Mudde	
Marjolein	de	Graaf	
Anneke	Ensink	
Hester	Apeldoorn	

Teamcoaches:		 Rosana	Salden	
Bastiaan	Kuijt	
Henna	Texel	

Communicatie:	 Erica	van	Loon	

Zelfstandige	budgetcoaches:	 Ton	Kreule	
Dwight	Arduin	

Stichting	ONSbank	werkt	ook	met	de	inzet	van	vrijwilligers.	Dit	zijn:	

Schuldrustcoaches:	 	 	 Willem	Los	
Sander	Mannessen		
Jelle	Dekkers	
Reinier	Hannink	

Officemanager:	 Belinda	Bouhuys	
Financiële	ondersteuning:	 Martin	Groenhuijzen	
Fiscaal	Adviseur:	 Etienne	Spierst	

2.3	Leeswijzer	jaarverslag	

Het	jaarverslag	start	met	een	chronologisch	overzicht	van	alle	activiteiten	die	Stichting	
ONSbank	in	2019	heeft	georganiseerd.		

Daarna	geven	we	per	programmaonderdeel	een	korte	toelichting	en	worden	een	aantal	
hoogtepunten	uitgelicht.	Vervolgens	bespreken	wij	onze	resultaten	in	aantallen	deelnemers	
(kwantitatief)	en	de	waardering	van	de	deelnemers	voor	het	programma	(kwalitatief),	alsook	
het	publieksbereik	met	de	presentaties	en	evenementen	die	wij	hebben	georganiseerd	en	in	
aantallen	bezoekers	van	de	website	en	social	media		

Als	laatste	wordt	een	kort	overzicht	gegeven	van	alle	persuitingen	waarin	Stichting	ONSbank	
is	genoemd	en	alle	lezingen	die	wij	hebben	gegeven	op	uitnodiging	van	derden.	

Het	jaarverslag	2019	sluit	af	met	een	toelichting	van	de	exploitatie	en	de	financiële	positie	
van	de	stichting	en	een	vooruitblik	naar	2020.			
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Workshop	door	fotograaf	Khalid	Amakran,	tijdens	ONSbank		regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1	
Foto:	Rosana	Salden
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3. Jaaroverzicht	2019

Februari	2019	
• Werving	jongeren	voor	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1

Maart	2019	
• Werving	jongeren	voor	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1

April	2019	
• Start	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1

Mei	2019	
• Looptijd	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1
• Ondersteuning	AFK	voor	twee	programma’s	in	Amsterdam
• Item	over	ONSbank	in	online	magazine	Schouders	Eronder

Juni	2019	
• Looptijd	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1
• Lancering	VR-film	over	Stichting	ONSbank,	door	Heroes	&	Friends

Juli	2019	
• Feestelijke	afsluiting	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-West	1
• Opening	nieuw	kantoor	aan	Entrada	100
• Installatie	Nieuw	bestuur	en	Raad	van	Toezicht

Augustus	2019	
• Stichting	ONSbank	op	New	Business	Radio

September	2019	
• Start	ONSbank	preventief	traject	op	ROCTOP	Business	in	Amsterdam	met	2	klassen
• Presentatie	over	Stichting	ONSbank	bij	Pakhuis	de	Zwijger
• Voorvertoning	documentaire	‘De	Schuldmachine’		i.s.m.	Stichting	DOEN
• Première	documentaire	‘De	Schuldmachine’	op	BNN/VARA
• Stichting	ONSbank	op	Sublime	FM
• Stichting	ONSbank	op	NPO	Radio	1

Oktober	2019	
• Looptijd	ONSbank	preventief	traject	op	ROC	TOP	Business

November	2019	
• Looptijd	ONSbank	preventief	op	ROCTOP	Business
• Start	ONSbank	regulier	Amsterdam	1	in	samenwerking	met	Spirit!
• Stichting	ONSbank	in	magazine	‘Rabo	&	Co’
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December	2019	
• Looptijd	ONSbank	preventief	op	ROCTOP	Business
• Looptijd	ONSbank	regulier	Amsterdam	1	in	samenwerking	met	Spirit!
• Bijdrage	van	Stichting	ONSbank	aan	het	programma	‘De	vrije	wereld:	armoe	in

december’	van	VU	Vereniging
• ONSbank	in	documentaire	‘Geen	Geld’	op	RTV	Arnhem
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ONSbank	workshop	door	kunstenaar	Domenique	Himmelsbach	de	Vries	Amsterdam	Nieuw-West	1	
Foto:	Omri	Bigetz	
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4. ONSbank	regulier

In	2019	hebben	we	met	ondersteuning	van	de	Stichting	van	Schulden	naar	Kansen,	het	
Amsterdams	Fonds	voor	de	Kunst	en	Kansfonds	twee	reguliere	programma’s	georganiseerd.	
Aan	deze	programma’s	hebben	in	totaal	20	jongeren	deelgenomen	die	allemaal	te	maken	
hebben	met	(ernstige)	schuldproblemen.	Zij	hebben	wekelijks	samengewerkt	met	in	totaal	7	
verschillende	kunstenaars,	culturele	makers	en	sporters	gedurende	twee	keer	3	maanden	
tijd.	

De	workshops	hebben	zichtbaar	bijgedragen	aan	het	mentale	en	fysieke	welzijn	van	de	
deelnemende	jongeren.	De	reacties	die	we	van	deelnemers	en	zelfs	hun	naasten	kregen	
waren	ontroerend.	Zo	vertelde	de	zus	van	een	van	de	deelnemers	tijdens	de	eindpresentatie	
van	het	programma	dat	we	in	samenwerking	met	Spirit!	hebben	georganiseerd	hoeveel	dit	
programma	voor	haar	zus	heeft	betekent.	Ze	bedankte	ons	omdat	ze	nog	nooit	had	
meegemaakt	dat	haar	zus	zich	zo	aan	iets	heeft	gecommitteerd	als	aan	het	ONSbank	
programma.		

ONSbank	Amsterdam	Nieuw-West	1:	
Het	eerste	programma	werd	georganiseerd	in	samenwerking	met	
schuldhulpverleningsorganisatie	PuurZuid	en	vond	plaats	in	Amsterdam	Nieuw-West,	in	Lola	
Louter.	Dit	programma	liep	van	22	mei	tot	en	met	31	juli.		

Aan	dit	programma	deden	in	totaal	10	jongeren	mee	die	allemaal	te	maken	hebben	met	
(ernstige)	schuldproblemen.	Het	programma	dat	de	jongeren	volgden	bestond	uit	twee	
delen:	Allereerst	individuele	begeleiding	op	het	gebied	van	schulden,	werk	en	opleiding.	Dit	
gedeelte	voerde	Stichting	ONSbank	uit	in	samenwerking	met	schuldhulpverlening	PuurZuid	
en	jongerenbegeleider	Michiel	van	der	Steen	vanuit	Spirit!		

Tegelijkertijd	volgden	de	jongeren	een	workshopprogramma	van	in	totaal	3	maanden	tijd.	Zij	
kregen	verschillende	workshops	waardoor	zij	achtereenvolgens	werkten	aan	het	mentaal	en	
fysiek	kwijtraken	van	stress,	het	versterken	van	hun	zelfbeeld	en	zelfvertrouwen	en	het	
vormen	van	een	toekomstplan.	Rosana	Salden	trad	binnen	het	programma	op	als	
teamcoach.	Zij	zorgde	voor	de	rode	draad	van	het	programma	en	was	een	
vertrouwenspersoon	voor	de	jongeren.	Rosana	Salden	heeft	sterke	affiniteit	met	het	
culturele	veld,	omdat	ze	zelf	ook	werkt	met	rap	en	poëzie	(onder	de	artiestennaam	Rosa	
Ana).	Daarnaast	fungeert	ze	als	een	peer	educator	voor	de	jongeren	omdat	ze	zelf	ook	de	
nodige	problemen	in	haar	leven	heeft	gekend,	doordat	ze	al	op	jonge	leeftijd	alleenstaand	
moeder	was.	
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Hieronder	het	rooster	dat	de	deelnemers	volgden:	

PROGRAMMA	ONSBANK	
AMSTERDAM	NIEUW-WEST-	I	
2019	

Woensdag	22	mei:	Choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem	

Woensdag	29	mei:	Choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem	

Donderdag	6	juni:	Choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem	

Woensdag	12	juni:	Fotograaf	Khalid	Amakran	en	bezoek	van	Michiel	van	der	Steen	(job	coach)	

Woensdag	19	juni:	Fotograaf	Khalid	Amakran	

Woensdag	26	juni:	Fotograaf	Khalid	Amakran	

Woensdag	3	juli:	Kunstenaar	Domenique	Himmelsbach	de	Vries	

Woensdag	10	juli:	Kunstenaar	Domenique	Himmelsbach	de	Vries	

Woensdag	17	juli:	Bokser	Digna	Poelman	

Woensdag	24	juli:	Bokser	Digna	Poelman	

Woensdag	31	juli:	Feestelijke	afsluiting	

Locatie:	Jan	de	Louterstraat	17	
Tijdstip:	17:30	–19:30	

ONSbank	regulier	Amsterdam	1:	
Het	tweede	programma	organiseerden	wij	in	samenwerking	met	bureau	jeugdhulpverlening	
Spirit!.	Betrokken	hulpverleners	selecteerden	uit	hun	caseload	tien	jongeren	die	schulden	
hebben	en	interesse	hadden	om	aan	het	ONSbank	programma	mee	te	doen.	Deze	jongeren	
kwamen	uit	de	grootregio	Amsterdam.	Ook	waren	er	een	aantal	jongeren	in	de	groep	die	
zichzelf	hadden	aangemeld	na	het	zien	van	de	documentaire	De	Schuldmachine	op	tv.		

De	workshops	vonden	plaats	bij	Spirit!	op	de	Ferd.	Roeskestraat	73	en	liepen	van	26	
november	2019	tot	en	met	10	maart	2020.	

De	opbouw	van	het	programma	was	hetzelfde	als	hierboven	beschreven.	Ook	was	Rosana	
Salden	weer	betrokken	als	teamcoach.	Wel	hebben	met	een	aantal	andere	workshopleiders	
gewerkt	dan	tijdens	het	programma	in	Amsterdam	Nieuw-West.	
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Dit	is	het	rooster	voor	de	deelnemers:	

PROGRAMMA	ONSBANK	2019	
AMSTERDAM	REGULIER-	I	

Datum	 Tijd	 Wat	 Waar	

26	nov.	2019	 18:00	–20:00	 Kennismakingssessie	
Tekenen	deelnemerscontract	
Invullen	TO	formulier	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

10	dec.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	1	–	Start	
Vertoning	documentaire,	met	gesprek	geleid	
door	Rosana	Salden	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

17	dec.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	2	
Zelfportret	
Door	kunstenaar	Johan	Wagenaar	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

07	jan.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	3	
Zelfportret	
Door	kunstenaar	Johan	Wagenaar	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

14	jan.2019	 18:00	–20:00	 Workshop	4	
Dans	–	Contact	maken	en	jezelf	uitdrukken	
Door	choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem	

Nowhere	
Madurasstraat	90,	
Amsterdam	

21	jan.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	5	
Dans	–	Contact	maken	en	jezelf	uitdrukken	
Door	choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem	

Nowhere	
Madurasstraat	90,	
Amsterdam	

28	jan.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	6	
Ik	en	de	ander	–	omgang	met	beeldvorming	
Door	fotograaf	Khalid	Amakran	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

4	feb.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	7	
Ik	en	de	ander	–	omgang	met	beeldvorming	
Door	fotograaf	Khalid	Amakran	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

11	feb.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	8	
Communicatietraining	
Door	communicatie	coach	Erno	Pieter	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

25	feb.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	9	
Jouw	rol	in	de	samenleving	/	beeldverhaal	
Door	schilder	Sophia	Jannati	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

3	mrt.	2019	 18:00	–20:00	 Workshop	10	
Jouw	rol	in	de	samenleving	/	beeldverhaal	
Door	schilder	Sophia	Jannati	

Spirit	
Fred.	Roeskestraat	73	

10	mrt.	2019	 18:00	–20:00	 Feestelijke	afsluiting	 De	Pits	
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Workshop	storytelling	door	Fouad	Lakbir,	voor	ONSbank	preventief	ROC	TOP	Business	Amsterdam	
Foto:	Omri	Bigetz	
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5. ONSbank	preventief

In	2019	is	Stichting	ONSbank	een	preventief	programma	gestart	met	ROC	TOP	Business	in	
Amsterdam.	In	nauw	contact	met	docente	Hanane	Hamtach	heeft	ONSbank	in	2019	een	
preventief	programma	ontwikkeld	en	georganiseerd	voor	2	klassen.		Aan	de	eerste	groep	
namen	15	tweedejaars	studenten	administratie	deel.	De	tweede	groep	bestond	uit	22	
eerstejaars	studenten	administratie.	

Projectleider	en	programmamaker	van	dit	programma	was	Laura	Mudde.	Rosana	Salden	trad	
op	als	teamcoach.	

Hieronder	is	het	rooster	bijgesloten	en	een	korte	beschrijving	van	de	inhoud	van	alle	lessen:	

PROGRAMMA	ONSBANK	PREVENTIEF	
September	–	november	2019	

ROC	TOP	Business	
Vlaardingenlaan15,	Amsterdam	
Donderdagen	van	12:00	tot	14:00	en	van	14:00	tot	
16:00	

Bijeenkomst	 Thema	 Workshopleiders	

12	sep.	2019	 Workshop	1	
Kick-off:	Waarneming	en	de	ideale	
wereld	

Trainer:	Rosana	Salden	
Workshopdocent:	storyteller	Fouad	Lakbir	

19	sep.	2019	 Workshop	2	
Ontdek	jouw	kwaliteiten	

Trainer:	Rosana	Salden	
Sterke	punten	training	NJR	

25	sep.	2019	 Workshop	3	
Waarneming:	jezelf	en	de	ander	

Trainer:	Rosana	Salden	
Workshopdocent:	fotograaf	Khalid	Amakran	

03	okt.	2019	 Workshop	4	
Conflict	en	dialoog	

Trainer:	Rosana	Salden	
Workshopdocent:	bokser	Digna	Poelman	

10	okt.2019	 Workshop	5	
	De	toekomst	en	omgaan	met	geld	

Trainer:	Rosana	Salden	
Fragmenten	documentaire	De	Schuldmachine	en	
discussie	met	de	klas	

17	okt.	2019	 Workshop	6	
	Mijn	leerpad	

Trainer:	Rosana	Salden	
Workshopdocent:	fotograaf	Khalid	Amakran	

31	okt.	2019	 Workshop	7	
Presentatie:	mijn	verhaal	

Trainer:	Rosana	Salden	
Workshopdocent:	storyteller	Fouad	Lakbir	

7	nov.	2019	 Eindpresentatie	
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1. Kickoff:	waarneming	en	de	ideale	wereld
De	eerste	bijeenkomst	is	bedoeld	om	een	aftrap	te	maken	met	het	programma:	wat	kunnen
de	leerlingen	verwachten	in	de	komende	weken.	Dit	gebeurt	in	de	vorm	van	een	toelichting
op	het	doel	van	het	programma	en	een	kennismaking	met	elkaar.

Onder	leiding	van	storyteller	Fouad	Lakbir	maken	de	leerlingen	een	start	met	het	creëren	
van	hun	eigen	verhaal	voor	de	toekomst.	Ze	leren	de	basis	over	storytelling;	welke	
technieken	belangrijk	zijn,	hoe	je	een	goed	verhaal	opbouwt	en	hoe	je	contact	maakt	met	je	
publiek.	Fouad	geeft	de	leerlingen	drie	sleutels	mee	die	de	hoofdingrediënten	vormen	van	
een	verhaal.	De	leerlingen	gaan	ook	oefenen	met	deze	‘basisingrediënten’.			

Als	laatste	worden	de	leerlingen	geïnformeerd	dat	alle	workshops	die	ze	gaan	volgen	input	
geven	voor	hun	eigen	toekomstverhaal.	Ze	krijgen	hiervoor	een	schrift	waarin	ze	aan	het	
eind	van	elke	workshop	een	kleine	persoonlijke	conclusie	kunnen	schrijven	die	de	
ruggengraat	vormt	van	het	verhaal	dat	ze	aan	het	eind	voor	elkaar	presenteren.		

2.Ontdek	jouw	kwaliteiten
In	de	tweede	bijeenkomst	staat	het	verkennen	van	de	eigen	kwaliteiten	centraal.	Vaak	ligt
de	nadruk	op	de	dingen	waarin	je	niet	goed	bent	of	waarin	je	je	verder	wilt	ontwikkelen.	In
deze	workshop	wordt	door	middel	van	een	spel	van	de	Nederlandse	Jeugdraad	(NJR)
gereflecteerd	op	het	belang	van	aandacht	voor	je	sterke	punten	en	de	manier	waarop	je
omgeving	daarin	een	rol	kan	spelen.

3. Waarneming:	jezelf	en	de	ander
De	derde	bijeenkomst	gaat	over	waarneming,	hoe	kijk	jij	naar	de	ander,	hoe	ziet	de	ander
jou	en	wat	is	het	verschil	hierin.	Om	dit	te	doorgronden	is	het	belangrijk	om	goed	te	kijken
en	de	ander	echt	proberen	te	zien.	Om	hier	meer	inzicht	in	te	krijgen	gaan	de	leerlingen	aan
de	slag	met	fotografie	onder	leiding	van	fotograaf	Khalid	Amakran.	Ze	leren	hoe	een	beeld	is
opgebouwd	en	hoe	belangrijk	het	kader	is	voor	de	betekenis	van	een	beeld.	Dit	opent	ook
het	gesprek	over	identiteit	en	de	invloed	hierop	door	de	maatschappij	en	media.

4. Conflict	en	dialoog
In	de	vierde	bijeenkomst	gaan	de	leerlingen	aan	de	hand	van	boksoefeningen,	gegeven	door
Digna	Poelman,	verkennen	hoe	je	kunt	omgaan	met	conflictsituaties	en	contact	met
anderen,	met	name	op	momenten	dat	het	botst.	De	fysieke	handelingen	en	reacties	dienen
als	metafoor.	De	insteek	is	om	meer	grip	te	krijgen	op	je	reactie	door	meer	bewustwording
van	je	eigen	reactiepatronen	en	impulsen,	waardoor	je	je	minder	laat	leiden	door
(negatieve)	emoties.

5. De	toekomst	en	omgaan	met	geld
In	de	vijfde	bijeenkomst	wordt	het	thema	‘omgaan	met	geld’	besproken	en	wordt	de
koppeling	gelegd	met	doelen	en	ambities	voor	de	toekomst.	Hiervoor	wordt	gebruik
gemaakt	van	fragmenten	uit	de	documentaire	De	Schuldmachine,	waarna	gesprekken	en
discussies	worden	gevoerd	met	de	trainer	en	de	klas.	Ook	is	GGN-deurwaarder	Christian
Bosch	uitgenodigd	aanwezig	te	zijn	in	de	les.	Hij	vertelt	de	leerlingen	meer	over	zijn	praktijk
en	de	rechten	en	plichten	bij	het	hebben	van	schulden.
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Leerlingen	kunnen	hem	ook	vragen	stellen	die	ze	zelf	hebben	of	vragen	die	zijn	ontstaan	na	
het	kijken	van	fragmenten	van	de	documentaire.			

6. Mijn	leerpad
In	de	zesde	bijeenkomst	worden	de	deelnemers	door	middel	van	visualisatie-strategieën
uitgedaagd	om	hun	eigen	‘leerpad’	in	beeld	te	brengen,	de	ervaringen	die	hen	gevormd
hebben,	hun	emoties	en	angsten,	hoe	zij	terugkijken	en	waar	zij	nu	staan.	De	antwoorden	op
deze	vragen	vormen	als	het	ware	hun	‘biografie’	tot	nu	toe.	Daarnaast	is	het	de	bedoeling
om	de	jongeren	na	te	laten	denken	over	hun	ambities,	de	doelen	die	zij	willen	bereiken	en
de	manier	waarop	dat	kan.	Dit	doen	ze	onder	leiding	van	fotograaf	Khalid	Amakran.

7. Presenteren:	mijn	verhaal
In	deze	laatste	bijeenkomst	gaan	deelnemers	aan	de	slag	met	de	voorbereiding	van	hun
eindpresentatie.	Hiervoor	kunnen	zij	putten	uit	de	start	die	hiermee	is	gemaakt	tijdens	de
eerste	sessie	en	hun	ervaringen	tijdens	de	andere	workshops.	Ze	worden	hierbij	weer
begeleid	door	storyteller	Fouad	Lakbir,	die	de	reeks	van	workshops	met	de	groep	startte.

Feedback	
De	leerlingen	vonden	het	erg	leuk	om	deel	te	nemen	aan	de	workshops.	Veel	leerlingen	
gaven	aan	dat	ze	eerder	nog	nooit	over	de	vragen	hadden	nagedacht	die	aan	hen	werden	
gesteld	tijdens	de	lessen.	Ook	zeiden	ze	dat	ze	veel	van	elkaar	hebben	geleerd	en	dat	ze	het	
over	dingen	hebben	gehad	die	normaal	gesproken	in	een	les	niet	aan	bod	komen.		

De	ervaring	van	Hanane	Hamtach	met	het	workshopprogramma	was	ook	positief.	Ze	gaf	aan	
dat	ze	deze	workshops	graag	weer	wil	organiseren	voor	een	aantal	andere	1e-	en	2e-jaars	
klassen.		
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Feestelijke	afsluiting	ONSbank	Amsterdam	nieuw	west	2	
Foto:	Omri	Bigetz	
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6. Media-aandacht	en	publieke	evenementen

Publieke	eindpresentatie	Amsterdam	nieuw	west	1:	
De	eindpresentatie	van	het	programma	in	Amsterdam	nieuw	west	vond	plaats	in	Lola	
Louter,	de	plek	waar	de	workshops	plaatvonden.	We	hadden	de	ruimte	vormgegeven	als	een	
tentoonstelling	van	alle	eindresultaten	van	de	workshops.	Ook	was	er	een	gezamenlijke	
maaltijd.	De	groep	had	aangegeven	dat	ze	zich	ongemakkelijk	voelden	om	een	heel	groot	
publiek	hierbij	uit	te	nodigen.	Daarom	hebben	we	de	groep	wat	kleiner	gehouden,	maar	wel	
heel	gericht	mensen	uitgenodigd.	Ons	doel	was	om	meer	contact	te	creëren	tussen	jongeren	
met	schuldproblemen,	de	hulpverleners	en	de	schuldeisende	partijen.	Voor	deze	afsluiting	
hebben	we	dan	ook	individuen	uitgenodigd	die	al	die	partijen	vertegenwoordigen.	Dit	was	
best	spannend,	maar	er	kwamen	ook	hele	mooie	gesprekken	uit	voort.	En	er	ontstonden	
contacten	tussen	hulpverleners	en	schuldeisers	die	nu	nog	steeds	worden	ingezet	bij	de	
schuldhulpverlening	aan	jongeren.			

Eindpresentatie	Amsterdam	Zuid	–	De	Pits	
Bij	de	eindpresentatie	in	Amsterdam	Zuid	met	de	groep	vanuit	Spirit!	hebben	we	wel	een	
breder	publiek	uitgenodigd.	Het	was	heel	mooi	om	te	zien	dat	de	jongeren	ook	familieleden	
en	vrienden	hadden	uitgenodigd,	een	belangrijk	teken	dat	ze	het	programma	gewaardeerd	
hebben.	De	eindpresentatie	vond	plaats	bij	restaurant	De	Pits.	Ook	hier	hebben	we	
eindresultaten	gepresenteerd	als	een	kleine	tentoonstelling	en	samen	gegeten.		

Voorvertoning	documentaire	De	Schuldmachine	
Op	18	september	werd	de	documentaire	De	Schuldmachine	van	regisseur	Camiel	Zwart	
uitgezonden	op	BNNVARA.	De	documentaire	is	een	onafhankelijke	productie	door	Viewpoint	
en	BNNVARA,	waarin	een	aantal	deelnemers	en	medewerkers	van	ONSbank	gevolgd	worden	
tijdens	het	ONSbank	traject	in	Zuidoost.	Stichting	ONSbank	organiseerde	i.s.m.	Stichting	
DOEN	een	voorvertoning	voor	ons	eigen	netwerk,	waaronder	onze	samenwerkingspartners	
en	een	grote	groep	schuldeisers.	Dit	event	vond	plaats	in	het	gebouw	van	de	Bankgiro	Loterij	
in	Amsterdam	Zuid.	Hierbij	lieten	we	de	documentaire	zien,	voorafgegaan	door	een	
presentatie	over	wat	het	ONSbank	programma	inhoudt.	Sprekers	waren:	Laura	Mudde	
(projectleider)	en	Khalid	Amakran	(deelnemende	kunstenaar).	De	avond	sloot	af	met	een	
discussie	tussen	Roeland	van	Geuns	(onderzoeker	Hogeschool	van	Amsterdam	HvA),	Willem	
Los	(schuldrustcoach	Stichting	ONSbank)	en	Mathijs	Zwinkels	(Universiteit	van	de	Straat)	
over	punten	uit	de	documentaire.	De	avond	was	erg	geslaagd	en	trok	een	publiek	van	ruim	
350	mensen.		
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Tussentijdse	presentatie	tijdens	FunX	Debt	Talk	in	het	Paard	van	Troje	
Stichting	ONSbank	was	uitgenodigd	om	aanwezig	te	zijn	tijdens	het	FunX	Debt	Talk	
evenement	in	het	Paard	van	Troje.	Dit	was	een	uitgelezen	kans	voor	ons	omdat	dit	
evenement	precies	de	doelgroep	trekt	die	wij	willen	bereiken.	Om	onze	aanwezigheid	
spannend	en	interessant	te	maken	hebben	we	ervoor	gekozen	om	de	interventie	van	de	
Italiaanse	kunstenaar	Cesare	Pietroiusti	‘Money	Watching’	te	organiseren.	Deze	interventie	
draait	om	de	relatie	tussen	tijd	en	geld.	Voorbijgangers	worden	uitgenodigd	om	een	
bepaalde	tijd	naar	een	bankbiljet	te	kijken.	Als	iemand	lang	genoeg	gekeken	heeft	mag	deze	
persoon	het	geld	meenemen.	We	hebben	deze	interventie	vaker	georganiseerd	en	merken	
dat	dit	enorm	tot	de	verbeelding	spreekt.	Niet	alleen	degene	die	kijkt	wordt	geconfronteerd	
met	de	verleiding	van	geld	en	de	arbitraire	verhouding	van	geld	tot	tijd,	dit	geldt	ook	voor	de	
toeschouwers	er	omheen.		
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Groepscoach	Rachel	Tokromo	in	het	Rabo	&	Co	Magazine	
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9. Financiële	verantwoording

2019	was	voor	Stichting	ONSbank	een	overgangsjaar.	Door	de	directiewisseling	veranderde	
er	veel	voor	de	stichting.	We	hebben	vanaf	medio	2019	stappen	gezet	om	ons	te	
ontwikkelen	naar	een	volwassen	toekomstbestendige	stichting.		

Een	belangrijke	stap	hierin	was	het	opzetten	en	het	zorgvuldig	beheren	van	een	financiële	
administratie.	Het	opstellen	van	realistische	modelbegrotingen	voor	onze	diverse	trajecten	
in	2020	is	daar	onderdeel	van.	Deze	begrotingen	worden	nu	gebaseerd	op	ervaringscijfers	en	
twee	keer	per	jaar	bijgesteld.		

We		streven	naar	een	gezonde	groei	van	financiële	middelen	die	zorgvuldig	en	
maatschappelijk	verantwoord	worden	beheerd.	Deze	ontwikkeling	zetten	wij	in	2020	voort	
en	wij	streven	tevens	naar	meer	duurzame	meerjarige	financiering.		

Stichting	ONSbank	heeft	geen	eigen	vermogen	en	is	afhankelijk	van	donateurs	en	subsidie-,	
en	fondsverstrekkers.	De	initiële	begroting	voor	2019	was	een	ruwe	schets	gebaseerd	op	
aannames	en	veronderstellingen	voor	uit	te	voeren	projecten.	Deze	begroting	was	niet	
gestoeld	op	basis	van	ervaringscijfers,	maar	op	ambitie.	Dat	verklaart	waarom	onze	
jaarcijfers	over	2019	laten	zien	dat	er	een	substantieel	verschil	is	tussen	de	begrote	baten	en	
inkomsten	en	de	daadwerkelijk	ontvangen	baten	en	inkomsten.	Tegelijkertijd	zijn	door	het	
bouwen	aan	de	stichting	onze	lasten	ook	toegenomen.			

De	jaarrekening	is	gecontroleerd	en	vastgesteld	door	een	externe	onafhankelijke	
accountant.		De	auditcommissie	en	de	Raad	van	Toezicht	van	Stichting	ONSbank	hebben	de	
jaarrekening	goedgekeurd op 14 september 2020. De	jaarrekening	is	opgesteld	conform	Titel		
9 Boek 2 BW en	de	richtlijnen	van	de	Raad	voor	de	Jaarverslaggeving	RJk	C1.	
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR toelichting 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1. 16.604 0

Liquide middelen 2. 56.837 1.590

73.441 1.590

totaal ACTIVA 73.441 1.590

PASSIVA toelichting 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

Algemene reserve 3. 1.914 -2.547

Voorzieningen 4. 0 4.137

Kortlopende schulden 5. 71.527 0

totaal PASSIVA 73.441 1.590
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

bedragen in EUR toelichting 2019 2019 2018

realisatie begroot realisatie

BATEN

Directe opbrengsten 6. 100 0 0

Indirecte opbrengsten

Donaties 7. 11.737 0 0

Bijdragen van private fondsen 8. 135.139 709.645 25.000

146.876 709.645 25.000

Subsidies 9. 7.252 0 0

TOTALE BATEN 154.228 709.645 25.000

LASTEN

Beheerlasten

Personeelskosten 10. 75.517 74.719 0

Materiële lasten 11. 30.216 27.000 2.139

Beheerslasten doorberekend naar projecten 12. -49.782 0 0

Totaal beheerlasten 55.951 101.719 2.139

Activiteitenlasten

Projectkosten 13. 93.816 607.926 25.408

TOTALE LASTEN 149.767 709.645 27.547

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 4.461 0 -2.547

Rentebaten en rentelasten 0 0 0

RESULTAAT 4.461 0 -2.547

Resultaatbestemming:

Mutatie algemene reserve 4.461 -2.547
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TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsactiviteiten

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Toelichting afwijkingen begroting en resultaat

De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

Stichting ONSbank, gevestigd te Amsterdam, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 69738947.

De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving RJk C1.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan 

deze ter vrije beschikking.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele 

beoordelingen van de vorderingen.

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de 

periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen 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.

ONSbank stelt zich ten doel: 

- het onderhandelen met schuldeisers, sociale organisaties en andere betrokken partijen om de

schuldenlast van participanten te verlichten, op te lossen en/of beheersbaar te maken;

- het voorkomen van stigmatisering van jongeren met schuldproblemen in de maatschappij, doch tevens

het confronteren van de jongeren met hun financiële situatie en het door hen doen accepteren van hun

eigen verantwoordelijkheid bij het oplossen van hun schuldproblematiek;

- het ontwikkelen van een schuldhulpprogramma voor jongeren, waarin wordt gestreefd naar een

wezenlijk andere omgang met geld en schulden en wordt gevraagd aan schuldeiser en schuldenaar om

samen te werken en naar een oplossing voor de ontstane schuldproblematiek te zoeken.

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 4.500 in de balans opgenomen. De 

aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat 

gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in EUR)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

1. Vorderingen

Vordering omzetbelasting 491 0

Nog te ontvangen subsidies / fondsen 6.667 0

Overige nog te ontvangen bedragen 3.297 0

Vooruit betaalde bedragen 6.149 0

16.604 0

2. Liquide middelen

Triodos bank 56.844 1.590

Rabobank -7 0

56.837 1.590

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

PASSIVA

3. Algemene reserve

Algemene reserve per 1 januari -2.547 0

Resultaat boekjaar 4.461 -2.547

1.914 -2.547

4. Voorzieningen

Schuldsaneringsfonds ONSbank

Stand per 1 januari 4.137 7.426

Mutaties -4.137 -3.289

0 4.137

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 2.411 0

Nog te betalen bedragen 12.388 0

Vooruitontvangen subsidies 56.728 0

71.527 0

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.

Behalve voor verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting bestaan verder 

geen verplichtingen van materiele omvang die niet uit de balans blijken.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (bedragen in EUR)

BATEN 2019 2019 2018

realisatie begroot realisatie

6. Directe inkomsten 100 0 0

7. Donaties

Correcties eerdere boekjaren 11.737 0 0

8. Bijdrage van private fondsen

Janivo stichting 10.000 0 0

VSB Fonds 15.000 0 0

Fonds 21 6.250 0 0

Kansfonds 6.667 0 0

Van schulden naar kansen 97.222 93.750 0

Overige fondsen / nog te financieren 0 615.895 0

Stichting DOEN 0 0 25.000

135.139 709.645 25.000

9. Subsidies

Amsterdams Fonds voor de Kunst 7.252 0 0

LASTEN 2019 2019 2018

realisatie begroot realisatie

10. Beheerlasten personeelskosten

Honoraria directeur 52.106 51.100 0

Honoraria communicatie 17.672 0 0

Externe adviezen en ondersteuning 3.602 0 0

Overige honoraria kantoor 2.137 23.619 0

75.517 74.719 0

11. Beheerlasten materiële lasten

Huisvesting 7.163 0 0

Communicatie 4.983 8.000 0

Kantoorkosten 18.070 19.000 2.139

30.216 27.000 2.139

12. Beheerslasten doorberekend naar projecten -49.782 0 0

13. Projectkosten

Regulier Nieuw West 1 33.652 0

Regulier Arnhem 1 5.376 0

Regulier Amsterdam 1 12.128 0

Preventief ROCTOP B1 21.937 0

Preventief ROCTOP B2 20.723 0

Projecten Stichting DOEN 0 25.408

93.816 607.926 25.408

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De 

subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief 

vastgesteld.
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Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd.

naam functie

Isaac Kalisvaart voorzitter

Dr. Jurenne Hooi lid

Prof. Dr. Nick Huls lid

Arthur Woensdregt lid
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 Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs ● Pedro de Medinalaan 39 ● Postbus 37737, 
1030 BG Amsterdam ● Tel. 020 - 430 74 00 ● Fax 020 - 430 74 11 ● info@londenholland.nl ● www.londenholland.nl ● KvK 34376867 

Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs is een maatschap van besloten vennootschappen. Op al haar verrichtingen 
en de rechtsverhoudingen met haar zijn de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden is 

onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website. 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting ONSbank 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting ONSbank te  gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ONSbank per 31 december 2019 
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn C1 van 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine Rechtspersonen (RjK). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ONSbank zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn C1 van de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine Rechtspersonen (RjK) vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 
Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijn C1 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine 
Rechtspersonen (RjK) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn C1 van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving Kleine Rechtspersonen (RjK). 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn C1 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving Kleine Rechtspersonen (RjK). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Amsterdam, 12 augustus 2020 

Hoogachtend, 

Londen & Van Holland 
Registeraccountants en Belastingadviseurs 

SIGNER1 

drs. K.J. Schouten RA 
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Workshop	door	choreograaf	en	theatermaker	Nita	Liem,	tijdens	ONSbank	regulier	traject	Amsterdam	Nieuw-
West	1	
Foto:	Rosana	Salden	
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10. Vooruitblik	2020

Ons	doel	in	2020	is	om	de	stichting	en	de	ONSbank-methode	verder	door	te	ontwikkelen,	
zodat	we	nog	meer	jongeren	kunnen	helpen.	De	opgedane	ervaringen	in	2019	zijn	een	
goede	bron	van	inspiratie	om	deze	ontwikkeling	verder	vorm	te	geven.		

De	belangrijkste	speerpunten	voor	2020	zijn:	

• Het	opzetten	van	ONSbank	trajecten	in	andere	steden	in	Nederland
In	2019	hebben	we	veel	contacten	gelegd	met	diverse	partijen	en	instanties	met	wie	we	in	
2020	nieuwe	ONSbank	trajecten	gaan	organiseren.	Zo	gaat	ONSbank	in	2020	voor	het	eerst	
landelijk	opereren	met	programma’s	in	Arnhem	en	de	gemeente	Zaanstad.	En	gaan	we	de	
mogelijkheden	onderzoeken	om	een	start	te	maken	in	Rotterdam.		

• Het	verkrijgen	van	de	ANBI-status
Om	ONSbank	nog	aantrekkelijker	te	maken	voor	donateurs,	vragen	we	begin	2020	de	ANBI	
status	aan	bij	de	Belastingdienst.	

• Het	oprichten	van	een	Jongeren	Advies	Raad
Wij	gaan	een	Jongeren	Advies	Raad	oprichten.	Het	doel	hiervan	is	om	leeftijdsgenoten	van	
onze	doelgroep	actief	te	verbinden	aan	onze	stichting.	Zij	zijn	representatief	voor	onze	
jongeren	en	zij	kunnen	meedenken	over	de	bereikbaar-	en	vindbaarheid	van	jongeren.	Zij	
spreken	de	taal	van	onze	doelgroep,	waardoor	wij	nog	beter	kunnen	inspringen	op	de	
behoeften	van	onze	doelgroep,	onze	communicatie	hierop	kunnen	aanpassen	en	ons	
inhoudelijk	programma	kunnen	aanscherpen.		
Daarnaast	zullen	zij	de	directeur	adviseren	op	relevante	onderwerpen,	om	onze	jongeren	
optimaal	te	kunnen	ondersteunen.		

• Het	creëren	van	nieuwe	samenwerkingsovereenkomsten	met	diverse	partijen
• Het	ophalen	van	fondsgelden	en	subsidies	zowel	eenmalige	funding	als	meer	duurzame

financiering	voor	meerdere	jaren
• Het	nog	actiever	bereiken	van	jongeren
• Organiseren	van	een	fondsenmiddag	in	september

In	de	planning	staan:	
Start	van	een	ONSbank	preventief	traject	op	het	ROC	Rijn	IJssel	in	Arnhem.	Vanaf	januari	
gaan	hier	twee	klassen	de	ONSbank	workshops	volgen.		

In	Arnhem	start	in	februari	ook	een	regulier	traject.	Dit	programma	organiseren	we	in	eerste	
instantie	zelfstandig,	maar	wel	in	nauw	contact	met	coachingsbureau	Update,	zodat	we	
instroom	van	deelnemers	en	de	nazorg	kunnen	garanderen.		
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Start	van	een	ONSbank	programma	in	de	gemeente	Zaanstad.	Dit	programma	valt	binnen	
het	initiatief	Get	a	Grip	van	de	gemeente	Zaanstad.	Hierbij	koopt	de	gemeente	Zaanstad	
schulden	op	van	jongeren	onder	voorwaarde	dat	de	jongeren	het	begeleidingsprogramma	
volgen,	dat	bestaat	uit	individuele	begeleiding	door	Get	a	Grip	hulpverleners	en	het	volgen	
van	de	workshops	van	ONSbank	en	Op	de	Rit.		

Daarnaast	organiseren	we	vanuit	bestaande	contacten	een	ONSbank	preventief	programma	
op	het	ROC	TOP	Business	in	Amsterdam.	Dit	programma	zal	begin	april	starten	met	4	
klassen.	

In	samenwerking	met	PuurZuid	en	Spirit!	wordt	weer	een	ONSbank	regulier	programma	
georganiseerd.	Ook	dit	programma	start	in	het	voorjaar	van	2020.		
2

 Foto volgende pagina: door Khalid Amakran tijdens zijn workshop fotografie bij ROC TOP 
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