
 
 

Gouda, 28 juni 2022 

 

Verslag Stichting Pantex Foundation 2021 

 

In 2021 heeft Stichting Pantex Foundation ondanks de coronabeperkingen nieuwe Pantex 

Labs kunnen starten. Dit keer in Eindhoven en ook in een nieuwe setting.  

In samenwerking met Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Sioux Technologies is 

gekeken naar projecten voor studenten met een ASS stoornis, die moeizaam aan een stage 

en/of afstudeerplaats komen. Ook hier kunnen we trots zijn op de resultaten, de studenten 

kregen de nodige werkervaring en zelfvertrouwen en een deel is inmiddels doorgestroomd 

naar een reguliere baan. Vanuit Pantex hebben bijgedragen in de juiste begeleiding van deze 

jongeren.   

Het woord Labs zegt het eigenlijk al, het is telkens onderzoeken naar de juiste vorm. Stichting 

Pantex Foundation is voor 2022 op zoek naar een vervolg voor Gouda en we blijven zoeken 

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! Een nieuwe setting 

kan zijn om een project te doen direct bij de opdrachtgever die nieuwe medewerkers zoekt. 

De begeleiding wordt dan een begeleiding direct on the job. De eerste contacten voor deze 

setting worden gelegd. 

Financieel hebben we verschillende bijdragen mogen ontvangen, waarbij ook gebruik maken 

van de eerdere 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. Voor 2022 zullen we de 2e toezegging van Stichting Doen opvragen. 

 

Het bestuur 

 

  



 
Financieel verslag 2021 

                  

  Resultatenrekening         

    2021  2020  2019   

  Opbrengsten         

  - Opbrengsten  12.024  16.559  12.100   

  - Donaties  6.550  0  13.525   

    18.574  16.559  25.625   

           

  Kosten         

  - Projectkosten  12.600  14.736  16.940   

  - Bestuurskosten  130  0  1.410   

  - Algemene kosten  4.127  1.634  1.027   

  - Bankkosten  167  189  175   

    17.024  16.559  19.552   

           

  Resultaat  1.550  0  6.073   

                  

         

         

                  

  Balans         

    

31 dec. 
2021  

31 dec. 
2020  

31 dec. 
2019   

  Actief         

           

  Vorderingen         

  - NVA  0  0  12.100   

           

  Liquide middelen  16.064  29.169  97   

    16.064  29.169  12.197   

           

  Passief         

           

  Eigen vermogen  1.632  82  82   

           

  Kortlopende schulden         

  - Vooruitontvangen opbrengsten  11.417  24.941  0   

  - Te betalen kosten  3.015  4.146  12.115   

    16.064  29.169  12.197   

                  

 


