
 
 

Verslag Stichting Pantex Foundation 2020 

 

Begin 2020 heeft Stichting Pantex Foundation haar eerste Pantex Labs kunnen starten in Gouda. 3 

deelnemers namen deel aan het traject, onder deskundige begeleiding. 

Gedurende het traject moest één deelnemer helaas afhaken, maar de andere 2 hebben het traject 

succesvol afgerond. Een succesvolle eerste pilot! De 2 deelnemers hebben laten zien dat ze binnen 

een goede werkomgeving goed kunnen participeren. En dat nog wel voor een groot deel vanuit een 

thuiswerksituatie! Wij zijn trots op het resultaat van deze deelnemers. 

Natuurlijk waren we meer van plan, maar ondanks Corona is deze eerste pilot geslaagd. De tweede 

pilot voor een Pantex Labs in Eindhoven is inmiddels van start gegaan.  

Als bestuur zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en settings voor nieuwe groepen. Gegeven de 

huidige arbeidsmarkt kunnen we zeggen dat er voldoende werk is, maar voor onze doelgroep is de 

juiste arbeidsomgeving en begeleiding essentieel! 

Financieel hebben we verschillende bijdragen mogen ontvangen, waaronder een bijdrage en 

toezegging van Stichting Doen. Door Corona moeten we onze activiteiten wat bijstellen en we 

hebben gevraagd of we deze bijdragen over een extra jaar mogen spreiden. Ten opzichte van 

begroot hebben we de kosten ook kunnen reduceren, met als gevolg dat we een betere balans in 

opbrengsten en kosten realiseren om deze Labs te kunnen uitvoeren. 

 

Het bestuur 

 

  



 
 

Financieel verslag 2020 

                  

  Resultatenrekening         

    2020  2019  2018   

              

  Opbrengsten         

  - Opbrengsten  16.559  12.100     

  - Donaties  0  13.525  50   

    16.559  25.625  50   

           

  Kosten         

  - Projectkosten  14.736  16.940     

  - Bestuurskosten  0  1.410     

  - Algemene kosten  1.634  1.027  2.178   

  - Bankkosten  189  175  175   

    16.559  19.552  2.353   

           

  Resultaat  0  6.073  -2.303   

                  

 

                  

  Balans         

    31 dec. 2020  31 dec. 2019  31 dec. 2018   

              

  Actief         

           

  Vorderingen         

  - NVA  0  12.100  0   

           

  Liquide middelen  29.169  97  6.524   

    29.169  12.197  6.524   

           

  Passief         

           

  Eigen vermogen  82  82  -5.991   

           

  Kortlopende schulden         

  - Lening  0  0  12.500   

  - Vooruitontvangen opbrengsten  24.941  0  0   

  - Te betalen kosten  4.146  12.115  15   

    29.169  12.197  6.524   

                  

 


