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1. Inleiding
De kracht en effectiviteit van spaarkringen van Cash2grow ligt in het samen doen. Daarom
lukt het mensen om te sparen; zij motiveren en inspireren elkaar en ondersteunen elkaar.
Spaarkringen bevorderen niet alleen de financiële, maar ook de sociale weerbaarheid.
Juist dit bij elkaar komen van spaarkringen, was een groot deel van 2021 lastig. Het
opstarten van spaarkringen door de opgeleide spaarkringbegeleiders ging door de
coronamaatregelen niet makkelijk: of men mocht niet bijeenkomen of leden durfden uit
angst voor besmetting niet bij elkaar te komen. Daardoor zette de coronasituatie in 2021 de
activiteiten van stichting Cash2Grow opnieuw onder druk. Cash2Grow had in 2020 het
project gelanceerd De kracht van samen sparen’. Deze aanpak werd in meerdere steden
parallel uitgevoerd, waaronder in Amsterdam, Utrecht, Schiedam en Den Haag. Beoogd was
om het project in de periode september 2020 t/m december 2021 uit te voeren. Door de
strenge coronamaatregelen eind 2021 werd de uitvoering echter sterk vertraagd en is het in
niet gelukt om dit in 2021, zoals gepland, af te ronden. We hebben daarom bij de meeste
subsidieverstrekkers uitstel aangevraagd.
Toch bracht 2021 ons gelukkig ook positieve ontwikkelingen. We konden wél veel nieuwe
spaarkringbegeleiders trainen, deels via onlinebijeenkomsten. Daarnaast is het ons gelukt
door meer publiciteit ook succesvol aan onze naamsbekendheid te werken. We hebben ook
het trainingsmateriaal voor begeleiders en leden verder getest en ontwikkeld. Verder
hebben we ons, samen met het bestuur en het team, sterk ingezet voor de
professionalisering van Cash2Grow als organisatie. Resultaten die we hierin hebben behaald
zijn onder andere een verbeterd vrijwilligersbeleid en de toepassing van ons
communicatieplan. In 2021 hebben we ook de eerste versie van ons strategisch businessplan
ontwikkeld. Dit strategisch businessplan loopt tot en met 2025 en is van groot belang om
onze activiteiten in de toekomst op een duurzame manier uit te voeren. Onze ambitie is om
onze impact te vergroten doordat gecertificeerde begeleiders zelfstandig nieuwe
spaarkringen opzetten. Hierdoor kunnen de spaarkringen zich als een olievlek uitbreiden.
Daarbij moedigen we ook leden aan om zelf de training voor begeleider te gaan volgen. We
willen de komende jaren vooral onze activiteiten in de huidige regio’s waarin we werkzaam
zijn verdiepen en uitbreiden en ons aanbod diversifiëren. We willen meer bedrijfsmatig gaan
werken, om de continuïteit van onze activiteiten te kunnen waarborgen.
De activiteiten van stichting Cash2Grow waren niet mogelijk geweest zonder de
samenwerking, het vertrouwen en de (financiële) ondersteuning van onze partners en
spaarkringbegeleiders. We zijn zeer erkentelijk voor de ondersteuning van het Oranjefonds,
Fonds 1818, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., VSBfonds, de gemeente Amsterdam en
stadsdeel Oost, de gemeenten Utrecht en Den Haag. In het bijzonder willen we de
organisaties en de vrijwilligers bedanken die spaarkringen organiseren en begeleiden.
Veel leesplezier toegewenst, Gabriëlle Athmer en Julie-Marthe Lehmann (directieteam)

2. Organisatie Stichting Cash2Grow
2.1. Visie en missie
Visie – waar willen we naar toe?
Wij willen een duurzame en solidaire samenleving, waarin goed omgaan met jezelf, met
anderen en met onze planeet vanzelfsprekend zijn.
Missie – waar staan we voor?
Wij promoten en leggen funderingen voor het opzetten van spaarkringen voor mensen met
een krappe beurs, zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden.
Doel – wat willen we bereiken?
Het doel van stichting Cash2Grow is het vergroten van de weerbaarheid – zowel sociaal als
financieel - van mensen met een krappe beurs. Dit doen wij door het promoten van en het
ondersteunen bij het opzetten van spaarkringen. De door ons ontwikkelde methode van
spaarkringen vergroot niet alleen het vermogen van de spaarkringleden om bewuste en
gezonde financiële keuzes te maken, maar ook hun mogelijkheden om een sociaal netwerk
op te bouwen en te onderhouden. Tevens versterkt een spaarkring het zelfvertrouwen van
de spaarkringleden door het bereiken van hun spaardoelen.
Strategie – hoe pakken we het aan?
Cash2Grow werkt samen met een breed scala aan organisaties die de doelgroep bereiken:
welzijns- en vrijwilligersorganisaties, migrantenorganisaties, buurtteams, religieuze
organisaties, voedselbanken, leer-werkbedrijven en andere onderwijsinstellingen (ROC’s en
HBO’s). Ook werken we samen met particulieren die geïnteresseerd zijn om spaarkringen op
te zetten of te begeleiden. Aan professionals en vrijwilligers van organisaties bieden wij een
pakket van training & coaching, inspiratiebijeenkomsten en trainingsmateriaal. Na het
succesvol begeleiden van een spaarkring worden de begeleiders gecertificeerd en kunnen zij
verder zelfstandig spaarkringen opzetten. Op deze manier kunnen de spaarkringen zich als
een olievlek verspreiden. Gecertificeerde begeleiders behouden hun certificering als zij
minstens één keer per jaar deelnemen aan een inspiratiebijeenkomst.
Ook de spaarkringen zelf worden zelfstandig. Na één spaarperiode van 9 maanden kunnen
de spaarkringen zelf weer een nieuwe spaarperiode beginnen. Ons doel is dat 80% van de
spaarkringen 3 jaar na haar start nog bestaat. Wanneer veel van de spaarkringleden in een
zeer kwetsbare situatie verkeren, en/of verstandelijke beperkingen hebben, zal dit langer
duren of soms zal het wellicht geheel niet haalbaar zijn om zelfstandig te worden.
De Stichting Cash2Grow streeft ernaar om van de methode van spaarkringen een algemeen
geaccepteerde en veel gebruikte methode te maken in het sociale domein.

2.2. Doelgroep
De doelgroep voor spaarkringen bestaat uit mensen met een krappe beurs die meer grip op
hun financiële situatie willen krijgen en hun sociale netwerk willen vergroten. Tot deze
doelgroep behoren met name werkende minima, uitkeringsgerechtigden en vrouwen die
afhankelijk zijn van het lage inkomen van hun man of kind. Ook blijken de spaarkringen
interessant te zijn voor statushouders die behoefte hebben aan contacten, gepensioneerden
die moeite hebben rond te komen en behoefte hebben aan contact, ZZP’ers die baat hebben
bij een professioneel netwerk en kleine investeringen in hun bedrijf en mensen die bezig zijn
met het oplossen van schulden of die na hun schuldhulpverlening willen werken aan nieuwe
perspectieven om schulden te voorkomen.
Binnen de groepen met lage inkomens zijn spaarkringen specifiek interessant voor mensen
met een migratieachtergrond. Zij zijn meestal bekend met bovengenoemde traditionele
informele spaarsystemen (doorgaans vrouwen) en daardoor vertrouwd met het idee van
sparen in groepsverband.

2.3. Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van Cash2Grow zijn in 2021 niet wezenlijk veranderd en zijn:
•

Doorontwikkelen van de methodiek, het trainingscurriculum voor spaarkringbegeleiders
en het werkmateriaal voor spaarkringleden en spaarkringbegeleiders

•

Trainen en coachen van vrijwilligers en professionals als spaarkringbegeleider

•

Leveren van het benodigde werkmateriaal, met name de ledenmap en de
begeleidersmap

•

Werven en ondersteunen van samenwerkingspartners die spaarkringen willen inzetten
om de sociale en financiële weerbaarheid van hun doelgroep te verhogen

2.4. Organisatiestructuur
Bestuur

Het bestuur van Cash2Grow is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de
financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in het
ondersteunen van de directie bij visievorming en het ontwikkelen van strategisch beleid. Het
bestuur stelt het (meerjarig) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt
waar nodig bij en fungeert als klankbord voor de directie.

Aan het eind van het jaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
•

Drs. Marie-Antoinette de Veth – voorzitter

•

Drs. Bruno Molijn – penningmeester

•

Dr. Peer Smets – secretaris

•

Ir. Kiomara Aguilar – lid

•

Dr. Marije Boekkooi – lid en vertrouwenspersoon

De leden van het bestuur zorgen voor een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij
inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Ter ontlasting van de directie - omdat
Cash2Grow een jonge stichting is – wordt soms aan bestuursleden gevraagd om uitvoerende
taken te verrichten. De bestuursleden zijn daardoor ook actief buiten de
bestuursvergaderingen om. Voorbeelden hiervan zijn: feedback geven op het
trainingsmateriaal, de opzet van de training van begeleiders, het communicatiemateriaal, de
tools voor monitoring en evaluatie, input leveren voor financiële verslaglegging en het
maken van financiële staten.
In 2021 vergaderde het bestuur vijf keer (januari, maart, juni, oktober, december). Op 30
mei waren directie en voorzitter bij elkaar in Amersfoort voor een heidag over het
strategisch businessplan. Aan de hand van een SWOT-analyse van Cash2Grow bespraken we
de hoofdlijnen van onze strategie in de komende periode. De hoofdstrategie voor de
komende projectperiode gaat over opschaling en de ontwikkeling van onze stichting naar
een sociale onderneming. Bovendien maakten we een globale planning van de uitbreiding
van de groepen en locaties. Op 7 juli waren directie en een deel van het bestuur bij elkaar in
Amersfoort om over onze businessstrategie te sparren. Samen met een extern expert
hebben we stappen gemaakt om onze aanpak aan de hand van het ‘Business Canvas Model’
verder te definiëren. De hoofdstrategie voor de komende projectperiode gaat over
opschaling en de ontwikkeling van onze stichting naar een sociale onderneming. Op basis
van deze brainstormsessie waren we beter in staat om een concrete inhoudsopgave voor
een businessplan te schrijven en vervolgens nog in 2021 een conceptversie af te ronden.

Foto van de strategiedag met het bestuur en de directie van Cash2Grow.
Directieteam
In 2021 bestond het directieteam uit Gabriëlle Athmer (directeur) en Julie-Marthe Lehmann
(adjunct-directeur). Gabriëlle werkte in 2021 gemiddeld 5 dagen in de week voor Cash2Grow
en Julie 4 dagen. Allebei werkten deels op vrijwillige basis en deels betaald uit de
projectgelden via een contract van dienstverlening.
Medewerkersteam
Ons team van medewerkers is in 2021 gegroeid. Dit team is deels als vrijwilliger en deels op
ZZP-basis bij ons actief.
Team ZZPers
o Rianne Smit – regiocoördinator Midden-Nederland, co-trainer en
administratief werk
o Heleen van Luijn – Regio coördinator Den Haag
o Hannah Goeman Borgesius - communicatie coördinator, ondersteunt bij
projectmanagement en netwerken in Amsterdam (vanaf september 2021).
Vrijwilligers
▪

Cash2Grow heeft op dit moment de volgende actieve vrijwilligers (naast de vrijwillige
spaarkringbegeleiders)
o Communicatie/facebook: Bart Kuulkers
o Facebook en tekstredactie: Ingrid van Zwaaij
o Achtervang communicatie: Ankie Feldbrugge
o Ambassadeur in Den Haag: Indira Doerga

3. Bereikte mijlpalen
Het vervolgproject ‘Kracht van samen sparen’ stond in het teken van professionaliseren en
opschalen. Helaas werd ook in 2021 het uitvoeren van het vervolgproject flink gehinderd
door de coronacrisis. Bestaande spaarkringen konden nauwelijks bij elkaar komen en het
was lastig om nieuwe spaarkringen op te starten. Hieronder beschrijven we wat we wel
hebben bereikt: onze mijlpalen.

3.1. Trainingen en inspiratiebijeenkomsten
We gaven 6 fysieke trainingen van 4 ieder dagdelen en 3 onlinetrainingen van ieder 6
bijeenkomsten van 1,5 uur aan in totaal 71 nieuwe spaarkringbegeleiders. Daarna coachten
we nieuwe begeleiders ‘on the job’ gemiddeld 6 keer tijdens de begeleiding van hun eerste
spaarkring.
In de zomer na de voorjaarslockdown van 2021 was er ook behoefte aan fysiek simuleren
van een spaarkringbijeenkomst door spaarkringbegeleiders die alleen de onlinetraining
hebben kunnen volgen: 8 juli was er een training van één dagdeel in Amsterdam bij het
Leefkringhuis waar deelnemers uit Amsterdam en uit Den Haag aan mee konden doen.
Trainingen in 2021
Training
nr

Datum
start

Datum
afgesloten

Mannen –
training
afgerond

30-03

Vrouwen
Training
afgerond
8

4

16-01

5

10-02

17-03

6

4

6

15-03

26-04

8

7

9-10

6-11

8

8

12-11

7

9
10

10-12
11-12

19/26-1
2022
28-1-2022
12-2-2022

11
12

11-12
18-12

29-1-2022
12-2-2022

Totaal

Steden

Online of
live
Online

2

Schiedam, Den
Haag
A’dam, Groningen,
Schiedam
Groningen,
Maastricht, Den
Haag/Rijswijk
Amsterdam,
Schiedam Utrecht
Amsterdam

7
5

1
1

Utrecht
Den Haag

Live
Live

6
5

1
2

Den Haag
Delft

Live
Live

60

11

Online
Online

Live
Live

Trainingen voor spaarkringbegeleiders

Zeven inspiratiebijeenkomsten voor begeleiders in 2021
We organiseren door het jaar heen inspiratiebijeenkomsten waarvan nieuwe begeleiders er
minstens drie bijwonen in hun eerste jaar. Landelijke inspiratiebijeenkomsten zijn het
moment om kennis en ervaringen uit te wisselen, geïnspireerd te raken door de
medebegeleiders en van elkaar te leren. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een prettige
en vertrouwelijke sfeer, onder begeleiding van de trainers van Cash2Grow, soms aangevuld
door inspirerende gastsprekers. De agenda van deze bijeenkomsten wordt voor minstens de
helft bepaald door de begeleiders zelf, zodat zij kunnen aangeven waar ze eventueel tegen
aanlopen, wat ze willen delen en wat ze willen leren. In de andere helft van de bijeenkomst
bespreken we een onderwerp, dat door de begeleiders kan worden aangedragen, of door
Cash2Grow. Soms nodigen we ook gastsprekers uit.
In 2021 organiseerden we zeven inspiratiebijeenkomsten via ZOOM waar onder andere de
volgende onderwerpen werden besproken:
12 februari: Inkomensondersteunende maatregelen

11 juni: Werving, inhoud informatiebijeenkomsten voor potentiële spaarkringleden en
presentatie rapport Movisie
16 september: Werving nieuwe spaarkringleden
6 oktober: Hoe maak je mensen enthousiast voor een spaarkring, hoe bespreek je het
verschil tussen de traditionele spaarmethode en de methode van Cash2Grow
1 november: Financiële opvoeding van kinderen, in samenwerking met de Money School
4 november: Schaamte: hoe herken je dat en hoe ga je ermee om?
1 december: Zorgverzekering als thema in een spaarkring

3.2. Spaarkringen per partnerorganisatie
11 nieuwe spaarkringen in 2021
Corona heeft veel impact gehad op zowel onze spaarkringbegeleiders als op de
spaarkringleden als ook op het vormen van spaarkringen. De meesten van hen hebben een
migratieachtergrond; het is bekend dat deze bevolkingsgroep het hardste getroffen is door
corona. Bij onze projectuitvoering werden wij daar zwaar mee geconfronteerd. Het opstarten
van spaarkringen door de opgeleide spaarkringbegeleiders ging door de Corona maatregelen
niet makkelijk: of men mocht niet bijeenkomen of leden durfden uit angst voor besmetting
niet bijeen te komen.

Als onderdeel van het vervolgproject ‘De kracht van samen sparen’ startten vijf nieuwe
spaarkringen in het najaar van 2020. In totaal is het ons gelukt om tot en met december
2021 nog 11 nieuwe spaarkringen op te zette in Amsterdam, Den Haag, Delft, Utrecht,
Schiedam en Groningen. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de gevormde spaarkringen in
de periode januari -december 2021.

Plaats /regio

Partnerorganisaties

Amsterdam

Utrecht

Educatief Centrum Oost
Stichting Prachtvrouw
Vrouw en Vaart
Vrouwen sparen samen (privé)
Coöperatie Eva
Ver. Hondurezen in Nederland
Stichting Al Amal

Schiedam
Groningen

De Haaglanden

TOTAAL AANTAL

Aantal nieuwe
spaarkringen
4

Aantal leden

3

22

1

7

Stichting Trefpunt

1

6

Stichting Jasmijn
VanHulley

2

16

11

75

24

3.3. Werkmateriaal voor spaarkringbegeleiders en spaarkringleden
Herziene versie van de begeleidersmap
De begeleidersmap is opnieuw herzien en aangepast. We hebben de ervaringen erin
verwerkt die we opdeden in de pilotfase en het begin van het vervolgproject. In oktober
2021 is de herziene versie gedrukt. De map is losbladig, zodat materiaal makkelijk kan
worden toegevoegd of gewijzigd.
Herziene versie van de ledenmap
De ledenmap is eveneens in twee fases (in februari en in oktober) intensief doorontwikkeld,
ook naar aanleiding van ervaringen in de pilotfase en het vervolgproject. In oktober 2021 is
hiervan de derde oplage gedrukt. Deze map geeft informatie aan leden over hoe de
spaarkring werkt, welke afspraken gemaakt moeten worden en hoe je grip krijgt op je geld.
Daarnaast bevat de ledenmap hoofdstukken over thema’s die in de spaarkringen besproken
kunnen worden, zoals: ‘omgaan met geld’, ‘samenwerken’ en ‘aan je dromen werken’.
Belangrijk is dat beide mappen geschreven zijn in eenvoudig Nederlands. De ledenmap is
ook geschikt gemaakt voor laaggeletterden.

3.4. Leerpunten voor trainingen, spaarkringbegeleiders en spaarkringen
•

•

•

•

Binden van spaarkringbegeleiders: Spaarkringbegeleiders zijn beroepskrachten en
vrijwilligers die enthousiast raken over het spaarkringprogramma van Cash2Grow. Ze
melden zich aan bij Cash2Grow als particulier of zijn vanuit een welzijnsorganisatie
aangewezen om opgeleid te worden tot spaarkringbegeleider. Cash2Grow leidt deze
vrijwilligers vervolgens op tot spaarkringbegeleiders en investeert energie en geld om zo
goed mogelijk haar gedachtegoed over te brengen. Gedurende de projectuitvoering in
2021 werden veel meer spaarkringbegeleiders opgeleid dan spaarkringen werden
gevormd. In het nieuwe jaar zal hier extra aandacht aan besteed worden om de
vrijwilligers en beroepskrachten bewuster te maken van de rol en de verwachtingen van
een spaarkringbegeleider. Beroepskrachten hebben vaak geen ‘uren’ voor het opzetten
van spaarkringen, de ‘eigen activiteiten’ krijgen dan prioriteit. Vrijwilligers hebben vanuit
de organisatie een steuntje in de rug nodig om spaarkringleden te werven, wat niet altijd
geboden wordt.
Van fysiek naar online en weer terug: Omdat de trainingen gedurende een groot deel
van 2021 fysiek niet meer plaats konden vinden, hebben we een groot deel van de
trainingen online aangeboden. De tweedaagse fysieke training werd in de eerste
maanden van het jaar vervangen door zes onlinebijeenkomsten van ieder 1,5 uur via
ZOOM. Een voordeel was dat we daardoor meer spaarkringbegeleiders uit verschillende
delen van het land samen konden opleiden. Als de ervaringen positief waren gebleken,
was het een optie om in de toekomst fysieke en online trainingen te combineren. Deze
verwachting werd echter niet waargemaakt. De onlinetrainingen bleken achteraf lang
niet zo effectief te zijn als de fysieke trainingen. Kennis wordt online minder goed
overgebracht. We hadden eerst bedacht dat we alleen de tweede dag online zouden
blijven doen, maar ook daar zijn we van teruggekomen. We schakelen dus in de
toekomst alleen weer over op onlinetrainingen als er door corona geen andere optie is.
Lokale trainingen: Door de coronasituatie zijn we steeds meer lokaal in plaats van
regionaal trainingen gaan geven. Mensen wilden niet meer zo makkelijk reizen, vooral
niet in het openbaar vervoer. Hierdoor bereiken we nu ook een doelgroep die liever niet
de eigen stad (en vaak zelfs niet hun eigen wijk) verlaat.
Materiaal voor analfabeten spaarkringleden: Een aantal opgeleide spaarkringbegeleiders
(beroepskrachten) wezen ons erop, dat het huidige lesmateriaal uit de
spaarkringledenmappen (A2 niveau) niet geschikt was voor hun specifieke doelgroep,
met name voor oudere en geïsoleerd levende migrantenvrouwen. Deze doelgroep heeft
veel baat aan een spaarkring, maar is vaak niet in staat om onze ledenmap te lezen en de
boekhouding in te vullen. Zij kunnen niet of nauwelijks lezen en/ of schrijven. Deze vraag
dacht ons als stichting uitgedaagd om onze methode en lesmateriaal verder te
ontwikkelen en aan te passen aan de behoefte van deze zogenaamde (functioneel)
analfabeten.

3.5. Professionalisering
In 2021 werkten drie bestuurscommissies samen met directieleden aan verschillende
onderdelen van de organisatieontwikkeling. In iedere commissie zat een extern lid in, als
expert. Deze commissies hadden als doel de ontwikkeling van Cash2Grow te
professionaliseren en te helpen met het doorgroeien tot sociale onderneming.
Zij hebben het volgende bereikt:
1) Certificering en licentieovereenkomsten
Een licentieovereenkomst werd opgesteld in samenwerking met een externe expert en
gecheckt door een jurist. Als licentiegever blijft Cash2Grow de intellectuele eigenaar van de
Cash2Grow-spaarkringmethode, alsmede het trainingsmateriaal voor toekomstige
Cash2Grow- spaarkringbegeleiders en het materiaal voor de leden van spaargroepen. De
partnerorganisatie is de Licentienemer die voornemens is spaarkringen te initiëren en te
(laten) begeleiden. In 2022 begint Cash2Grow dit beleid ook toe te passen.
2) Organisatieprofessionalisering
Een nieuw vrijwilligersbeleid (inclusief contracten voor vrijwilligers), een klachtenregeling,
een vertrouwenspersoon, meldingscode, verplichting tot VOGs, etc- is door het bestuur
vastgesteld. Eén van de bestuursleden is vertrouwenspersoon geworden. Voor het
uitwerken van het vrijwilligersbeleid is externe expertise ingehuurd. Ook de Vrijwilliger
Centrale Amsterdam heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het vrijwilligersbeleid.
Ook is de good governance code voor het bestuur vastgelegd door het opstellen van een
checklist (ter ondersteuning van de secretaris). Deze wordt regelmatig gecheckt tijdens
jaarlijkse bestuursvergaderingen.
3) Boekhouding
De boekhouding van Cas2hGrow is overgedragen van Excel naar het online
boekhoudprogramma ‘e-boekhouding’. De boekhouding zelf wordt intern geregeld, met
ondersteuning van het financieel adviesbureau Adfino.C.S., die ook de jaarrekening maakt.
4) Strategisch businessplan
In de loop van 2021 werd door verschillende bestuursleden en het directieteam gewerkt aan
het strategisch businessplan. In december 2021 werd de conceptversie vastgesteld dat in
2022 nog formeel goedgekeurd moet worden door het bestuur. Voor de komende tijd is de
doorontwikkeling en uitvoering van dit strategisch businessplan t/m 2025 van groot belang
om onze activiteiten in de toekomst op een duurzame manier uit te voeren en transparant
te maken voor onze partners.

5. Impact meting
We willen de kwaliteit van ons werk waarborgen. Daarom hebben we een goed doordacht
monitoring- en evaluatiesysteem opgezet om onze impact op de doelgroep te meten.

5.1. Monitoring en evaluatie
We hebben ook in 2021 de volgende monitoring tools gebruikt:
•
•

•

Een format voor verslag van iedere bijeenkomst met de spaarkring. Dit verslag wordt
ingevuld door de begeleider.
Een format voor evaluatie van de spaarkring bij de overgang van de trainingsfase
naar de coaching fase, en van de coaching fase naar de zelfstandige fase. Dit format
bevat ook gedetailleerde kwaliteitseisen voor een spaarkring. Dit verslag wordt
ingevuld door de begeleider.
SAVIX MIS. SAVIX MIS is een online Management Informatie Systeem (MIS)
ontwikkeld voor spaarkringprogramma’s. We zijn geregistreerd en we gebruiken het.
Het programma produceert inzichtelijke rapporten over het functioneren van de
spaarkringen. Dit programma wordt gebruikt door veel organisaties in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, maar kan ook worden gebruikt voor het spaarkringprogramma van
Cash2Grow. In 2022 willen we het gebruik van SAVIX MIS verder optimaliseren.

De volgende evaluatie tools zijn gebruikt en doorontwikkeld in 2021:
•

•

Een vragenlijst voor de deelnemers van spaarkringen. Aan het begin en aan het eind
van de spaarperiode vulden de spaarkringleden een vragenlijst in met grotendeels
dezelfde vragen. Hierdoor kregen we niet alleen een beeld van het profiel van de
deelnemers, maar ook van de veranderingen die de spaarkringleden hadden
doorgemaakt.
Aan het eind van de spaarperiode van de pilot spaarkringen organiseerden we een
workshop met de spaarkringleden om te bespreken wat zij aan de spaarkring hadden
gehad. De resultaten uit het pilotproject zijn verwerkt in een interne evaluatie. Voor
het vervolgproject is de vragenlijst vereenvoudigd, op grond van de analyse van de
resultaten van de vragenlijst gebruikt door de pilotspaarkringen. De vragen die de
duidelijkste en eenduidigste resultaten hebben opgeleverd, zijn geselecteerd voor de
vernieuwde, kortere vragenlijst die bij veel spaarkringen in 2021 is gebruikt.

5.2. Publicaties
Intern impactevaluatie verslag over pilot groepen
In juni publiceerden we de resultaten uit onze interne impactevaluatie. De resultaten

bevestigden weer opnieuw: spaarkringen verbeteren de financiële en sociale weerbaarheid
van hun leden.
Om de effectiviteit van onze methode te meten,
hebben we de zeven spaarkringen uit het
pilotproject (2019-2020) intensief gevolgd en
onderzocht op basis van onze monitoring en
evaluatie tools. Hierdoor kregen we niet alleen een
beeld van het profiel van de deelnemers, maar ook
van de veranderingen die de spaarkringleden
hadden doorgemaakt. Uit de analyse van deze
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bleek dat
de deelname aan een spaarkring leidt tot meer grip
op geld, een groei van het zelfvertrouwen,
verbeterde sociale vaardigheden en een versterkt
sociaal netwerk. Positieve resultaten zien we ook
terug in de waardering van onze spaarkringen:
deelnemers beoordelen de methode van
Cash2Grow gemiddeld met een 9.
https://www.cash2grow.nl/publicaties/

Fundamenteel onderzoek naar spaarkringen
Op 10 februari promoveerde Julie-Marthe
Lehmann op het onderwerp financiële
zelfhulpgroepen aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Julie is één van de
initiatiefnemers van de stichting Cash2Grow.
De titel van haar proefschrift luidt: Balancing
the social and financial sides of the coin. An
action research on setting up financial selfhelp groups in the Netherlands. In haar
onderzoek toont Julie aan, dat de deelname aan een spaargroep zowel het sociale netwerk
als het financieel inzicht van de leden vergroot.

Theorie gestuurde effectevaluatie van Movisie
Movisie heeft een theorie gestuurde
effectevaluatie uitgevoerd en gepubliceerd in mei 2021.
In opdracht van Cash2Grow heeft Movisie een onderzoek
uitgevoerd naar onze werkwijze. Movisie is hét landelijk
kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van
sociale vraagstukken. Uit praktijk- en literatuuronderzoek
blijkt dat de activiteiten binnen een spaarkring effectief
bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van
mensen en hun netwerk versterken.
Movisie concludeert dat de aanpak van Cash2Grow
voldoet aan alle voorwaarden die gedragswetenschappen stellen aan effectieve interventies
gericht op de bevordering van beoogd gedrag. Effectieve interventies moeten makkelijk,
aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn. Dat is precies wat spaarkringen zijn! Vandaar ook
het advies van Movisie: ga door met dit veelbelovende initiatief!
https://www.movisie.nl/publicatie/theoriegestuurde-effectevaluatie-spaarkringen-cash2grow

6. Communicatie
In 2021 zijn we professioneler geworden op het gebied van onze communicatie. We zijn
verdergegaan met de uitvoering van het in 2020 opgestelde communicatieplan en in
september is onze communicatiecoördinator van start gegaan.
In 2021 hebben we meer content kunnen plaatsen via onze communicatiekanalen en
hebben we ook regelmatig (gratis) aandacht in de media weten te krijgen. Hiermee hebben
we de naamsbekendheid van Cash2Grow kunnen vergroten. Het grootste deel van onze
communicatie is online. We hebben onze kanalen uitgebreid met een nieuwsbrief
(kringbericht) en Linkedin-pagina. Voor de werving van nieuwe spaarkringbegeleiders en
spaarkringleden, blijft de offlinecommunicatie zoals informatiebijeenkomsten, persoonlijke
gesprekken erg belangrijk. Als ondersteuning hierbij hebben we enkele folders tot onze
beschikking. In 2021 hebben we ons promotiemateriaal geüpdatet en opnieuw
vormgegeven.

6.1. Communicatiemiddelen
Drukwerk – Folders en Flyers
Met behulp van een professionele vormgever hebben we ons promotiemateriaal, opnieuw
vormgegeven. We hebben nu een heldere folder voor het werven van spaarkringleden en
van spaarkringbegeleiders. Ook hebben we een uitgebreidere folder met informatie over
Cash2Grow en spaarkringen gemaakt voor organisaties. Deze folders en flyers gebruiken we
zowel offline als online voor geïnteresseerden in Cash2Grow.

6.2. Communicatiekanalen
Website - www.cash2grow.nl
Op de website onder het kopje ‘actueel’ posten we over waar we mee bezig zijn en plaatsen
we updates over spaarkringen en trainingen. Op www.cash2grow.nl hebben we meer
aandacht besteed aan onze samenwerkingspartners, fondsen en subsidieverstrekkers en
hebben we mooie links gelegd. We hebben een speciale omgeving waar
spaarkringbegeleiders kunnen inloggen en zo toegang hebben tot ons materiaal. Deze
hebben we in 2021 geüpdatet met onze aangepaste formulieren.
Facebook - https://www.facebook.com/cash2grow
Het communicatieteam zorgt ervoor dat er minimaal 2 keer per week gepost wordt op dit
platform op Facebook. In 2021 zijn we gestart met de rubriek bespaartips, waarbij we onze
volgers nuttige tips geven over hoe je kunt besparen. We posten hier ook actuele updates
over spaarkringen, presentaties, bijeenkomsten en ontwikkelingen van Cash2Grow.
Momenteel hebben we 245 volgers op facebook en in 2021 had onze facebook pagina een
bereik van 7.288 mensen.
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/cash2grow/
In het najaar hebben we onze Linkedin pagina gelanceerd, om in contact te blijven en
updates te kunnen delen met ons zakelijke netwerk. Zo kunnen we onze partners
makkelijker taggen en in het zonnetje zetten en kunnen we ook aan professionals laten zien
waar Cash2Grow mee bezig is. Momenteel hebben we 245 volgers op LinkedIn.
Nieuwsbrief (Kringbericht)
Om de betrokkenen en geïnteresseerden in Cash2Grow actief op de hoogte te houden, zijn
we in het najaar begonnen met het verzenden van een nieuwsbrief. Dit kringbericht sturen
we naar alle spaarkringbegeleiders en sturen we door aan onze samenwerkingspartners.
Daarnaast delen we de nieuwsbrief via onze website en de social media.
Kringbericht Herfst: https://www.cash2grow.nl/wpcontent/uploads/2021/12/kringberichtherfstleesnudelaatsteupdatesvancash2grow.pdf

Kringbericht Winter: https://www.cash2grow.nl/wpcontent/uploads/2021/12/kringberichtwinterleesnudelaatsteupdatesvancash2grow.pdf

6.3. Publiciteit
Cash2Grow op Radio 1
Julie-Marthe Lehmann werd geïnterviewd in het radioprogramma dr Kelder en Co. In de rubriek ‘De
jonge doctor’ mocht Julie opnieuw haar proefschrift verdedigen. Dit keer tegenover de luisteraars
van Radio1 en Jort Kelder die haar een aantal kritische vragen stelde.

Jort Kelder was alleen bekend met
‘beleggingsclubs’ en niet met het
fenomeen van financiële
zelfhulpgroepen, oftewel
spaarkringen. In het interview
legde Julie duidelijk uit dat
spaarkringen er niet zijn voor
mensen die hun geld willen
verveelvoudigen, maar voor
mensen die elkaar willen
motiveren om meer geld opzij te leggen én een sociaal netwerk willen opbouwen. En dat is
toch zeker een andere insteek!
Meer horen? https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/72989-2021-02-27-dekracht-van-samen-sparen

Artikel in tijdschrift Binnenlands Bestuur
De promotie van Julie-Marthe Lehmann is niet onopgemerkt gebleven in het sociale domein
en Julie werd gevraagd om input voor een artikel over haar onderzoek in Binnenlands
Bestuur. In dit tijdschrift voor beleidsambtenaren en bestuurders geeft Julie aan dat
spaarkringen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het schulden- en het
armoedebeleid. Meer weten? Lees het artikel op de website van Binnenlands Bestuur.
Artikel in tijdschrift Sociaal Bestek
Cash2Grow staat in de laatste editie van Sociaal Bestek, een online tijdschrift voor
specialisten op het gebied van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke
ondersteuning. Barbara Does - politicoloog, strategisch specialist bij de Gemeente Harderwijk
- en Julie-Marthe Lehmann schreven voor dit tijdschrift een artikel waarin ze de sociale en
financiële waarde van spaarkringen aantonen.
De auteurs zien een spaarkring als een waardevol instrument bij de uitvoering van taken in
het sociaal domein. Een spaarkring verbetert de kwetsbare situatie van deelnemers, vergoot
hun vaardigheden en verkleint het risico op problemen. Spaarkringen maken deelnemers
zelfredzamer en hebben daarmee betekenis binnen de maatschappelijke ontwikkeling van
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Cash2Grow bij Kassa
Ook op de website van het programma Kassa werd een artikel gepubliceerd over
spaarkringen naar aanleiding van Julie’s proefschrift. Daarin wordt verteld dat in je eentje
een buffer opbouwen veel minder leuk is, dan met anderen samen en dat dit dé manier is
om beter om te leren gaan met geld. Meer weten? Lees het artikel op de website van Kassa.
Cash2Grow genomineerd voor de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2021
De gemeente Utrecht vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom stimuleert zij
initiatieven die toegankelijkheid bevorderen en reikt zij elk jaar de Toegankelijkheidsprijs uit.
In 2021 was ook Cash2Grow genomineerd. Het publiek en de vakjury bepalen welk initiatief
het meest toegankelijk is. Hoewel we veel stemmen hebben kunnen verzamelen, hebben we
aan het eind toch niet gewonnen, maar was het mooi om deel uit te mogen maken van de
groep van genomineerden bij de afsluitende bijeenkomst.

7. Europees samenwerkingsverband: LETS SAVEE
In 2019 nam Stichting Cash2Grow - samen met het Microfinance Center in Polen - het
initiatief tot het indienen van een subsidieaanvraag voor een project in Europees verband,
bij de Erasmus + van de EU. De titel van dit project is: LETS SAVEE (LEarning, Teaming up and
Saving - SAVings groups for Employability and Empowerment). De penvoerder is MFC Polen.
De partnerorganisaties zijn SavingsBuddies uit Duitsland, Labins uit Italië, Asociación CAF
(Comunidades Autofinanciadas) en Fundació Servei Solidari uit Spanje, de Haagse
Hogeschool en Stichting Cash2Grow uit Nederland.
LETS SAVEE is gestart in februari 2020 met een kick-off bijeenkomst in Warschau en loopt tot
april 2022. Het project geeft Cash2Grow en de andere deelnemers de mogelijkheid te leren
van de ervaringen en de aanpak van zusterorganisaties elders in Europa. Als onderdeel van
het project zouden de verschillende partners elkaar bezoeken, om kennis te maken met de
specifieke aanpak van iedere partner. Vanwege de coronacrisis konden deze bezoeken ook
in 2021 niet doorgaan. Zij zijn vervangen door digitale studiereizen, waarbij
zusterorganisaties in ieder land hun organisatie en aanpak presenteerden in een drietal
virtuele bijeenkomsten. Zo nam Cash2Grow deel aan de bijeenkomsten van Spanje,
Duitsland en Italië, waarbij ervaringen werden uitgewisseld over doelgroepen,
spaarkringmethoden en de inhoud van financiële educatie.
Verslag internationale
studiebijeenkomst
In de week van 26 april
was Cash2Grow aan de
beurt om onze
zusterorganisaties in
Spanje, Italië, Duitsland
en Polen een erondleiding te geven in
onze keuken met
spaarkringen. Het doel
van de bijeenkomsten was om kennis en ervaringen uit te wisselen ter bevordering van
spaarkringen. In drie onlinebijeenkomsten bespraken we met onze Europese collega’s onze
spaarkringmethode, werkwijze en ambities.
Op de eerste dag liet Cash2Grow zien hoe de stichting in Nederland is begonnen, wie tot de
doelgroep behoort, hoe spaarkringen werken en hoe wij deze organiseren. Op de tweede
dag besprak Cash2Grow de principes waarop het educatieve programma is gebaseerd.
Vervolgens verschoof de focus naar ons opleidingsprogramma voor begeleiders en ons
strategisch plan. De laatste dag stond in het teken van onderzoek, resultaten en evaluatie.

Case studies
Mede op grond van de virtuele studiebezoeken maakten we van drie zusterorganisaties een
case study. De eerste was van ACAF in Spanje: ACAF promoot al vanaf 2004 spaarkringen,
met name voor migranten. Als tweede organisatie liet Labins (Laboratorio d’Innovazione
Sociale) het succes zien van een gecombineerde aanpak, waarbij de methodologie van een
spaargroep wordt gecombineerd met financiële educatie. Als derde organisatie vertelden
Saving Buddies, hoe ze de integratie van nieuwkomers in Duitsland bevorderen door middel
van spaarkringen. In 2022 zal ook Cash2Grow haar case study presenteren. Hieronder de
links naar de case studies:
https://www.cash2grow.nl/wp-content/uploads/2022/06/LABINS-Case-Study_March-16_final.pdf
https://www.cash2grow.nl/wp-content/uploads/2020/12/ACAF-Case-Study.pdf
https://www.cash2grow.nl/wp-content/uploads/2021/09/SavingBuddies_Case-Study.pdf

Internationale Conferentie
Samen met onze Europese zusterorganisaties nam Cash2Grow in september deel aan de
internationale conferentie georganiseerd door Microfinance Centre (MFC) in Polen. In een
spaarkring spaar je niet alleen voor een ‘appeltje voor de dorst’, maar ook voor dingen waar je
blij van wordt, bijvoorbeeld een dagje uit met de kinderen, of een vakantie. De positieve
financiële en sociale effecten van spaarkringen werden genoemd. Zo ook de emotionele: minder
stress door onderling steun en het fijne gevoel ergens bij te horen. Dank iedereen voor hun
inspirerende bijdragen: SavingBuddies uit Duitsland, Self Funded Communities-Winkomun en
Servei Solidari uit Spanje, Labins uit Italië.

Feasibility Study
Onze partnerorganisatie de Haagse Hogeschool had de lead in het ontwikkelen van een
feasibility study voor het opzetten van spaarkringen in de verschillende deelnemende
landen. In deze studies werden de verschillende doelgroepen geïdentificeerd, strategische
partners beschreven en de legale context van spaarkringen in kaart gebracht. Het resultaat
werd in december 2021 gedeeld in Europees publiek.
Spaarkringmethode
Cash2Grow heeft in dit project de lead genomen bij het in kaart brengen van de
verschillende spaarkringmethoden en het trainingsmateriaal voor financiële educatie en
ondernemersvaardigheden die door de deelnemende organisaties worden gebruikt. In 2021
heeft Cash2Grow op basis van dit materiaal en van ons eigen materiaal aan een
tookit ‘Saving Groups Methodology and Training Curricula’ gewerkt, dat in 2022 afgerond en
gepresenteerd zal worden.

8. Vooruitblik
Na de eerste en vóór de tweede lockdown hebben we 2021 veel van onze voornemens
kunnen realiseren. Er blijven voldoende ambities over om in 2022 aan te pakken. Hieronder
kijken we vooruit op een aantal plannen rondom onze kernactiviteiten en structurele
ontwikkelingen.

8.1. Kernactiviteiten:
-

Meer spaarkringen opzetten: In het project ‘De kracht van samen sparen’ hebben we
minder spaarkringen kunnen opzetten in 2021 dan verwacht, omdat we eerst geen
fysieke trainingen konden geven en groepen vaak niet bij elkaar konden komen. We
hopen dat in 2022 de coronamaatregelen versoepeld blijven, zodat we veel van onze
voornemens alsnog kunnen realiseren: begeleiders blijven trainen en nieuwe
spaarkringen opzetten.

-

(Door)ontwikkelen van trainingsmateriaal: In 2021 zijn de ledenmap en de
begeleidersmap grondig herzien. In 2022 zijn we van plan om ons educatieve
materiaal verder door te ontwikkelen en aan te passen aan de behoeftes van de
doelgroep:
o In de coronatijd hebben we geleerd dat we audiovisueel materiaal missen
over verschillende aspecten van de spaarkring. We zijn eind 2021 daarom
begonnen educatieve filmpjes voor promotie- en trainingsdoeleinden te
ontwikkelen. In 2022 zullen deze filmpjes afgerond en ingezet worden.
o We zijn van plan onze methode aan te passen aan nieuwe doelgroepen. In
2022 willen we de ‘stempelspaarkring’ introduceren voor leden die niet of
nauwelijks kunnen lezen en schrijven.

8.2. Structurele ontwikkelingen
-

Communicatie: In 2022 willen we de continuïteit in onze communicatie behouden.
Daarnaast gaan we onze website verder ontwikkelen en herstructureren, zodat ons
aanbod, onze activiteiten, onze partners en onze updates helder gepresenteerd zijn.
Daarnaast willen we meer delen over de ontwikkeling van onze methode en over
onze organisatie als sociaal maatschappelijke onderneming. In 2021 hebben we een
start gemaakt met het opnemen van diverse promotionele filmpjes. Deze willen we
in 2022 publiceren via onze kanalen en inzetten om duidelijker te maken wat
spaarkringen zijn en hoe de Cash2Grow methode werkt.

-

Impact monitoring: Nadat we de pilot spaarkringen nauwkeurig hebben gemonitored
en geëvalueerd, blijft het een uitdaging om hetzelfde niveau bij te houden van alle
spaarkringen in het vervolgproject. De vragenlijst aan het begin en aan het eind van

de spaarkringperiode hebben we in 2021 vereenvoudigd, maar voor spaarkringen
waarvan de leden niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven, blijft het een te grote
uitdaging deze in te vullen. Het blijft zoeken naar het juiste evenwicht tussen een
kwalitatief goede impactmeting die in praktijk ook realistisch en haalbaar is voor
deelnemers en begeleiders, omdat we begeleiders én de kringleden ook niet te veel
willen belasten met lange vragenlijsten. In 2022 verder aan het vereenvoudigen van
onze methode om impact te monitoren.

8.3. Strategisch toekomstperspectief
We willen de volgende doelen bereiken in de periode tot eind 2025:
Spaarkringen
• Spaarkringen zijn een bekend onderdeel in het sociale domein en worden door zowel
(welzijns-) organisaties als onderwijsinstellingen geïntegreerd in hun aanbod.
• Aan het eind van 2025 zijn er minstens 150 actieve spaarkringen in de regio’s en
steden waar we nu werken.
Methoden en educatief materiaal voor verschillende doelgroepen
• Verschillende methoden en educatief materiaal zijn ontwikkeld voor de volgende
specifieke doelgroepen: (functioneel) analfabeten, voor zeer kleine ondernemers,
verschillende groepen jongeren (> 18 jr) : in onderwijsinstellingen HBO en MBO en in
buurthuizen
Aanbod van Cash2Grow aan organisaties:
• Het aanbod van Cash2Grow aan organisaties is diverser geworden. Behalve het
pakket van training en coaching van spaarkringbegeleiders biedt Cash2Grow ook
individuele (on the job) training aan, en levert spaarkringbegeleiders aan organisaties
die intern geen mensen hebben die als spaarkringbegeleider kunnen worden
opgeleid.
• Cash2Grow werkt voortdurend aan het verbeteren van haar product op grond van de
feedback en ervaringen van spaarkringleden en begeleiders. Ze ontwikkelt zich op
deze manier als kenniscentrum voor de organisaties die spaarkringen opzetten.
Organisatie Cash2Grow
• De organisatie van Cash2Grow groeit niet substantieel. Om de groei van het aantal
partnerorganisaties en spaarkringen lokaal te kunnen realiseren zijn er in iedere
regio of stad coördinatoren in deeltijd werkzaam.
• Cash2Grow is goed op weg naar een sociale onderneming, waarbij minstens 50% van
onze omzet bestaat uit marktinkomsten. Deze inkomsten worden verkregen doordat
(welzijns)organisaties onze diensten van training en coaching, en het werkmateriaal

inkopen. Het bereiken van de 50% neemt langere tijd in beslag, maar in 2025 is dit
minstens gedeeltelijk gelukt. In 2022 en 2023 werken we met ondersteuning van het
Oranjefonds Groeiprogramma aan de concretisering en uitvoering hiervan.
Financiële situatie Cash2Grow

• Cash2Grow heeft een bescheiden eigen vermogen opgebouwd waarmee er een
buffer is om periodes te kunnen overbruggen waarin er geen of weinig inkomsten
binnenkomen. Of om de eigen bijdrage te kunnen betalen die sommige fondsen
vereisen. Het eigen vermogen in 2025 bestaat uit ongeveer 15% van de jaaruitgaven
van Cash2Grow en wordt voornamelijk opgebouwd door de marge die we
berekenen op de opdrachten.

9. Jaarrekening 2021

Aan het bestuur van
Stichting Cash2Grow
Sumatrakade 1389
1019RN Amsterdam

Jaarrekening 2021

Relatiebeheerder:

Harko de Vlaming

Datum opmaken:

2 mei 2022

ADFINO∙C∙S∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Telefoon: 030-2080207 ▪
Postbus 70 ▪
3970 AB DRIEBERGEN-RSB ▪
Stichting Cash2Grow
Sumatrakade 1389
1019RN Amsterdam

Fax: 0343-511993 ▪
E-mail: info@adfino.nl ▪
Internet: www.adfino.nl ▪
Iban: NL59 ABNA 0458782629 ▪
Beconnummer: 305741 ▪

Driebergen-Rijsenburg, 2 mei 2022

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw stichting. In dit rapport zijn de balans
per 31-12-2021, de resultatenrekening over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2021.
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Cash2Grow te Amsterdam samengesteld. De
jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht
hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Adfino.C.S.
Harko de Vlaming

▪ Handelsregister K.v.K. Utrecht nr. 30233695 ▪
▪ Bezoekadres: Koetshuis Landgoed 't Stort ▪ Amersfoortseweg 7 ▪ 3951 LA Maarn ▪

▪ BTW-identificatienummer: NL0678.14.785.B02 ▪

Samenstellingsverklaring
Aan Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Cash2Grow te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met
de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (BW) . Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Cash2Grow. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Hoogachtend,
Driebergen-Rijsenburg, 02 mei 2022

Handtekening

Adfino.C.S.
Harko de Vlaming

..................
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1 Algemeen
Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.
De stichting Stichting Cash2Grow heeft de volgende handelsnamen: Stichting Cash2Grow.
De stichting is gezeteld in Amsterdam.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71191941.

1.1 Resultaatvergelijking
2021
€

%

2020
€

%

Opbrengsten
Ontvangen giften en subsidies
Overige opbrengsten

214.494

99,71%

173.602

99,43%

617

0,29%

1.002

0,57%

215.111

100,00%

174.604

100,00%

59.208

27,52%

17.661

10,11%

-59.208

-27,52%

-17.661

-10,11%

155.903

72,48%

156.943

89,89%

66.951

31,12%

41.296

23,65%

-66.951

-31,12%

-41.296

-23,65%

88.952

41,35%

115.647

66,23%

Kosten van grond- en hulpstoffen,
uitbesteed werk, e.d.
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten

Brutomarge
Overige bedrijfskosten
Overige kosten

Saldo resultaat

De staat van baten en lasten over 2021 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 88.952.
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2 Jaarrekening
2.1 Balans per 31-12-2021

na resultaatbestemming

Activa

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

€

Vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen

233

0

136.678

82.228
136.911

82.228

46.992

56.301

183.903

138.529

Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2021

Passiva
€

€

31-12-2020
€

€

Eigen vermogen
Reserves

1.619

1.002
1.002

1.619
Voorzieningen
Overige voorzieningen

173.579

134.881
134.881

173.579
Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

20

0
0

20
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

1.388

2.601

Overige kortlopende schulden

7.297

45

Totaal passiva

8.685

2.646

183.903

138.529
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2.2 Staat van baten en lasten 2021
2021
€

€

2020
€

€

Opbrengsten
Ontvangen giften en subsidies
Overige opbrengsten

214.494

173.602

617

1.002
215.111

174.604

Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed
werk, e.d.
Kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten

59.208

Brutomarge

17.661
-59.208

-17.661

155.903

156.943

Overige bedrijfskosten
Overige kosten

Saldo resultaat

66.951

41.296
-66.951

-41.296

88.952

115.647
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening
2.3.1 Algemene grondslagen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.3 Grondslagen voor de balanswaardering passiva
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

2.3.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling
Ontvangen giften en subsidies
In de staat van baten en lasten worden de in het boekjaar toegezegde subsidies en donaties verantwoord, vermeerderd
met het saldo van de uit het vorige boekjaar afkomstige saldo "Fianciering voor uit te voeren projecten"van komende
jaren.
Overige opbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord uit eigen, niet gesubsidieerde, activiteiten van de
stichting, zoals de verkoop van ledenmappen en flyers.
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2.3.5 Algemene toelichtingen
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Cash2Grow, gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied
vanwelzijn.
De Stichting heeft ten doel de advisering en ontwikkeling van kennisgerelateerd aan het opzetten en managen van spaar
en leengroepen die direct dan wel indirect ten goede komt aan de financiële gezondheid en ondernemingsvaardigheden
van mensen met lage inkomens.
Niet in de balans opgenomen activa
Niet in de balans opgenomen activa waartoe Stichting Cash2Grow zich heeft verbonden

€

44.032

Van het VSB Fonds is een toekenning ontvangen voor een donatie van € 44.032 ten behoeve van: Uitbreidlng van
spaarkrlngprogramma "Flnanciele en soclale waarde van spaarknngen" voor de periode 2022-2023. Aangezien nog niet
aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zal de toezegging eerst in 2022 als actief op de balans worden opgenomen.

2.4 Bestemming resultaat
Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft, is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan de voorzieningen ten
behoeve van de realisering van de doelstellingen.
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2.5 Toelichting balans activa
2.5.1 Vorderingen

Vorderingen op debiteuren

Nominale
waarde

31-12-2021

31-12-2020

233

233

0

Overige vorderingen
31-12-2021

31-12-2020

Toegezegde subsidie Oranjefonds

12.500

13.500

Toegezegde subsidie Fonds 1818

6.800

6.800

10.000

10.000

Toegezegde subsidie Amsterdam-Oost

0

12.000

Toegezegde subsidie VSB-Fonds

0

15.000

Toegezegde subsidie MFC-EU

15.344

24.928

Toegezegde subsidie Gemeente Utrecht

29.441

0

Toegezegde subsidie Gemeente Amsterdam

19.155

0

Toegezegde subsidie Gemeente Schiedam

43.438

0

136.678

82.228

Toegezegde subsidie Fonds Schiedam-Vlaardingen
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2.6 Toelichting balans passiva
2.6.1 Voorzieningen
Specificatie overige voorzieningen
Dotatie

Onttrekking

31-12-2021

31-12-2020

komend jaar

57.270

49.637

142.514

134.881

Financiering voor uit te voeren projecten 2023

31.065

0

31.065

0

88.335

49.637

173.579

134.881

Bedrag
waarvoor
zekerheid is
gesteld

31-12-2021

31-12-2020

0

20

0

0

20

0

Financiering voor uit te voeren projecten

2.6.2 Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

Ontvangen borgsommen

2.6.3 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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2.7 Toelichting staat van baten en lasten
2.7.1 Opbrengsten
Ontvangen giften en subsidies
2021

2020

134.881

0

Te ontvangen van Amsterdam Nieuw-West

12.000

0

Toezegging Gemeente Utrecht

59.441

0

Gemeente Den Haag sept - dec 2021

16.256

0

Aanpassing nog te ontvangen subsidie Polen/EU

-8.084

0

0

173.602

214.494

173.602

2021

2020

Projectorganisatie

48.961

13.501

Projectuitvoering

7.102

2.091

Project implementation Erasmus EU

3.145

2.069

59.208

17.661

2021

2020

6.324

5.002

Training

36.171

23.764

Communicatie

12.348

806

Structurele ontwikkeling

12.108

11.724

66.951

41.296

Uit vorig jaar nog te besteden

Saldo Subsidies en donaties 2020

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

2.7.3 Overige bedrijfskosten
Overige kosten
Organisatiekosten
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Ondertekening jaarrekening
Amsterdam, 02 mei 2022

Handtekening

B.F.L.M. Molijn

Penningmeester

..................

Amersfoort, 02 mei 2022

Handtekening

M.A. de Veth

Voorzitter

...............
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