KRIJGER
Projectbegroting

Money Maker 2018

Inzet
Directe kosten
Inzet Jongerencoach

Toelichting

Inzet Jongerencoach

Inzet stagiares
Coachkosten

Ontwikkeling, training en coaching jongeren, netwerk en
warme overdracht, administratie, dossiers en
terugkoppeling jongeren.

Tarief Z
percentage
e

Inzet Junior Jongerencoach (32 uur pwk) - 1 jaar
Ontwikkeling, training en coaching jongeren, netwerk en
warme overdracht, administratie, dossiers en
terugkoppeling jongeren.
Inzet Junior Jongerencoach (32 uur pwk) - 1 jaar
Inzet 2 stagiaires, mbo/hbo. (24-32 uur per week) - 1
jaar
Beroepskeuzetesten, trainings- en coachmateriaal, etc.

e

Hoeveelheid (in
uren of aantallen)

20,00

e

24.960,00

20,00

e

24.960,00

5,00

per uur

e

per jongere

e

Totaal direct
Indirecte kosten
Inzet Leidinggevende

Inzet stafmedewerkers (Medewerker
Projectadministratie / HRM / Office
management)
PR materiaalkosten
Reiskosten
Overige kosten (huisvesting, schoonmaak,
kantoorkosten, inventaris, hard- en software,
porto en telefonie, boekhoudkosten, etc.)

excl. BTW

T
Projectontwikkeling en -opzet, leidinggeven,
aanspreekpunt, opbouw en onderhoud netwerk,
terugkoppeling en rapportage.

e

Projectadministratie, cijferopmaak,
medewerkersaangelegenheden, opleiding en
ontwikkeling.
Flyers, posters, onderhoud website, etc.
Training en coaching jongeren, huisbezoeken,
bedrijfsbezoeken, netwerkafspraken, etc.
Bijdrage op basis van omzetpercentage

400,00
50.320,00

35,00

per uur

e

1.092,00

15,00

per uur

e

390,00

per project
20/ per project

e

155,41
155,41

8/

e

4.144,16

per project

Totaal indirect

T

Totaal

5.936,97
56.256,97

Totaal per jongere

1.125,14

Organisatie

Toelichting

Gemeente Albrandswaard
Gemeente Barendrecht
Gemeente Capelle ad IJssel
Gemeente Krimpen ad IJssel
Gemeente Lansingerland
Gemeente Ridderkerk
Van Cappellen Stichting
Rabobank Rotterdam Fonds
Totaal direct

aanvraag toegekend
aanvraag toegekend
aanvraag toegekend
toekenning in afwachting
toekenning in afwachting
aanvraag toegekend
aanvraag toegekend
aanvraag toegekend

ex btw
e
e
e
e
e
e
e
e
T

NB: donaties van fondsen/stichting zijn BTW VRIJ, voor bijdragen vanuit de gemeenten komt er 2 1 / BTW bij.
0

incl btw

3.000,00 e
6.000,00 e
15.000,00 e
3.000,00 e
6.000,00
6.000,00 e
10.000,00 e
12.500,00 e
61.500,00 T

3.630,00
7.260,00
18.150,00
3.630,00
7.260,00
7.260,00
10.000,00
12.500,00
69.690,00

