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Voorwoord 

Dit jaarverslag is geschreven om aan derden en belanghebbende een inzicht te geven hoe 2017 voor de 
stichting verlopen is. In dit jaarverslag zullen zullen wij een overzicht geven van het afgelopen jaar (2017) en 
een korte schets van onze toekomst visie, zoals omschreven in onze statuten en ons beleidsplan. Ook zal dit
verslag een inzicht geven in onze organisatiestructuur en de financiële verwachtingen voor 2018 schetsen.

Het bestuur is overtuigt van het succes en het effect van haar unieke benaderingen tot het ondersteunen van
mensen die dat kunnen gebruiken. Zij hoopt dit jaren lang te mogen blijven doen en haar visie weer te 
normaliseren en daar haar ervaringen en nieuwe kennis aan toe te voegen. 

Verder hoopt het bestuur dat de contacten van het bestuur en de vrijwilligers die haar activiteiten steunen, dit
lange tijd zullen blijven doen. De stichting is in contact met een nieuwe belastinginspecteur om te kijken hoe 
de situatie omtrent de stichting haar mislukte ANBI-aanvraag hersteld kan worden en hoopt dat deze in 2018
alsnog toegekend zal worden.
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1. Jaaroverzicht

Het beleid van de stichting heeft zich er in 2017 op gericht om de werkzaamheden die de stichting in 
voorgaande jaren realiseerde voort te zetten en uit te breiden. Daarnaast heeft de stichting haar 
werkzaamheden verder uitgebreid door structurele begeleidingstrajecten te faciliteren voor haar doelgroepen
uit Zoetermeer en omliggende gemeenten. Hierlangs heeft de stichting in 2017 ruim 7.000 uur aan 
persoonlijke begeleiding gerealiseerd.

De stichting heeft in 2017 op een veertigtal locaties, in 35 gemeentes activiteiten georganiseerd, met behulp 
van z'n 40 vrijwilligers, die lokaal ondersteunt zijn door z'n 60 ondersteuners. In 2017 heeft de stichting met 
haar activiteiten ruim 46.000 contactmomenten 1 en 11.000 contactmomenten 2 gerealiseerd. De stichting 
rekent aanwezigen die zich niet opgeven voor de activiteit niet mee in haar contactmomenten. Daarnaast zijn
activiteiten waar haar doelgroepen een kleiner aandeel in hadden niet meegerekend in haar bereik. 

Deze contactmomenten zijn lokaal gemeten door werkelijke tellingen bij activiteiten, gecombineerd met 
schattingen op basis van gemiddelden van werkelijke tellingen bij activiteiten op een specifieke locatie 
tijdens gelijksoortige activiteiten. De contactmomenten vertegenwoordigen participatie aan door de stichting 
georganiseerde activiteiten. De deelname duur is afhankelijke van de activiteit, maar de beschikbaarheid ligt 
tussen 4 uur en 10 uur per activiteit, waarbij langere activiteiten vaak ook een pauze en/of consumptie 
mogelijkheid hebben.

In 2016 is de stichting een onderscheid gaan maken in haar contactmomenten. Contactmomenten 1 zijn 
omschreven als: bereik middels dag(deel)besteding, in groepsverband met gemiddelde duur van 5 à 6uur 
per contactmoment. Contactmomenten 2 zijn omschreven als: bereik met jongeren en jongvolwassenen van 
verscheidene jongerenculturen met diverse achtergronden zoals gerealiseerd op haar primaire locatie te 
Zoetermeer.

1.1 Activiteiten
 
Almere:
Daar een lokale pop-culture hobby en verzamelwinkel beide lokale vrijwilligers de maximale 
vrijwilligersvergoeding heeft geboden om voor hen activiteiten op te zetten in het buurthuis dat de stichting 
ook gebruikte zijn de stichting haar activiteiten in Almere aan het eind van de zomer gestopt.

Alphen aan den Rijn:
Één van de vrijwilligers in Alphen aan den Rijn is eigenaar van een Aziatisch restaurant. Hij organiseert elke 
vrijdag met 2 andere vrijwilligers elke vrijdagavond kaartspelactiviteiten in een zaal aan het restaurant. In 
weken dat de zaal voor andere activiteiten gereserveerd is, word er in de 2 weken ervoor aangegeven dat de
activiteiten uitwijken naar de voor- of na-liggende donderdag of zaterdag. 

Daarnaast organiseren de 2 andere vrijwilligers 2 zondagen in de maand bord-, kaartspel en table top 
activiteiten in de ruimte van een kinderopvang. Gemiddeld nemen hier 20 tot 30 personen per activiteit aan 
deel, met een groep van 51 personen die zich op een mailinglijst voor beide deze activiteiten hebben laten 
registreren.

Apeldoorn:
In samenwerking met een jongerenvereniging, haar vrijwilligers en een lokale ondernemer organiseert de 
stichting maandelijks een zondagmiddag en avond kaartspelactiviteiten. De ruimte bied plaats tot 92 spelers 
en daarnaast zijn er ook 3 statafels met 10 barkrukken die de vrijwilligers kunnen gebruiken in geval van een
zeer hoge opkomst. Vele deelnemers die 's middags deelnemen doen ook in de avond mee. 

In 2017 zijn er tussen de 60-70 deelnemers per activiteit aanwezig geweest. Onder deze deelnemers is een 
redelijk vast kern van z'n 25-30 jongeren en een groep die ook regelmatig komen van de speciaal onderwijs 
school van z'n 30 jongeren. 

Daarnaast heeft de stichting in 2016-17 jongeren begeleid in het helpen met de organisatie van deze 
activiteiten en enkele activiteiten van de jongerenvereniging. Twee van hen hebben een in de zomer van 
2017 de kans gekregen begeleid werk trajecten in de kantine van Achmea te starten.
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Arnhem:
In 2016 heeft een coöperatie die de stichting steunt ook een locatie in Arnhem geopend. Gedurende 2017 
heeft de stichting haar activiteiten van de spellenspeciaalzaak over gebracht naar de locatie van de 
coöperatie. Ook zijn er naast het grand café ook op enkele andere locaties in het centrum van Arnhem 
activiteiten georganiseerd. De stichting organiseert hier activiteiten op het gebied van: tabletop, verf, spel en 
TCG activiteiten. 

Daarnaast heeft de stichting sinds januari 2017 in samenwerking met een cateringorganisatie, die een 
bedrijvenverzamelkantoor in samenwerking met de stichting beheerd. De cateringorganisatie bied aan de 
doelgroep van de stichting leer-werk ervaring en laat met begeleiding vanuit de stichting diverse jongeren 
beheerders taken door deze jongeren uitvoeren, met name op het gebied van receptie, schoonmaak en in de
kantine.  

Bergen op Zoom:
Bij een lokale carnavalsvereniging mag de stichting voor 28 februari (Carnaval) en na 11 november (Elfde 
van de Elfde) hun kantine gebruiken voor kleinschalige activiteiten. Tussen 28 Februari en 11 november mag
de stichting de hele ruimte gebruiken. I.v.m. het gebrek van een verwarming in de loods, beperkt de stichting 
haar planning voor de hele ruimte tot de zomer. 

In de kantine is plaats voor 22 deelnemers en in de loods staan tafels en stoelen voor nog eens 40 
deelnemers. Op basis van voorgaande jaren zijn over het jaar geschat tussen de 780 en 840 deelnemers 
geweest op deze locatie voor Tabletop en kaartspel activiteiten. 

Berkel en Rodenrijs:
In 2017 heeft de stichting begeleiding gegeven aan diverse jongeren die zich inzetten voor de stichting in 
Zoetermeer zowel als voor een jongerencentrum in Berkel en Rodenrijs. 

Bleiswijk (& Moerkapelle):
In Bleiswijk en Moerkapelle, mag de stichting de ruimten van een ondernemer gebruiken voor realisatie van 
activiteiten op het gebied van knutselen, sport en spelletjes. Dit gaat wel in overleg, m.b.t. wanneer hij deze 
ruimten niet (volledig) zelf gebruikt. Ook zijn er zomers tenten over een groter deel van zijn buitenruimte 
geplaatst. Dit om in een drukkere periode ook een vaste ruimte voor de stichting haar activiteiten te hebben. 

Delft:
Daar in 2017 de jongerenvereniging de locatie die de stichting gebruikte sloot en de spellenwinkel gestopt is,
heeft de stichting haar activiteiten in Delft in oktober moeten beëindigen. 

Den Bosch: 
Bij het jeugdhonk in Den Bosch organiseert de stichting, buiten de reguliere openingstijden, activiteiten voor 
kinderen en jongeren van haar doelgroepen. Uitgezonderd vakanties van de vrijwilligers zijn er 2 keer in de 
week activiteiten voor 8-14 jongeren. De activiteiten zijn gebaseerd op knutselen en creativiteit. Veelal zijn er
diverse deelnemers die met eigen begeleiding van een begeleid woontraject deelnemen.

Deventer:
Twee vrijwilligers van de stichting zijn ook vrijwilligers bij een lokale stichting die in Deventer activiteiten voor 
jongeren op het gebied van muziek organiseert. De vrijwilligers mogen de ruimte van deze stichting ook 
gebruiken om 2 keer in de maand activiteiten op het gebied van hobby's, bord- en kaartspellen voor de 
stichting te organiseren. Hierbij waren in 2017 z'n 16-20 deelnemers per activiteit aanwezig. 

Ede:
In Ede heeft de stichting de steun van een leegstandsbeheerder. De stichting mag leegstaande ruimten in 
zijn beheer gebruiken voor activiteiten. De locatie verhuisd hierdoor 1 á 2 keer per jaar. Vanwege de aard 
van deze samenwerking worden activiteiten maandelijks vooruit gepland. De activiteiten bevinden zich op 
het vlak van verzamelkaartspellen, miniaturen spelen en miniaturen schilderen. 

Emmen:
De stichting organiseert bij twee lokale ondernemers activiteiten, die haar ruimte hiervoor open stellen. De 
stichting heeft hiertoe 2 vrijwilligers, die ook op vrijwillige basis als toernooi organisator functioneren bij één 
van de ondernemers. Wekelijks organiseren ze bord- en kaartspelactiviteiten en één keer per maand 
organiseren ze een grotere activiteit, gecombineerd met een kaartspel of table top toernooi in de 
nabijgelegen ruimte van de tweede ondernemer. 
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In de winkel waar de wekelijkse activiteiten zijn is ruimte tot aan 18 deelnemers per activiteit. Gedurende 
2017 waren er gemiddeld 16 deelnemers per activiteit. In de lunchroom is ruimte tot 54 deelnemers. In 2017 
zijn ruim 500 deelnemers geweest bij de activiteiten in de lunchroom..

Etten-leur:
Bij de lokale sportvereniging mag de stichting activiteiten organiseren. De stichting haar vrijwilliger doet dit 
één zondag in de maand en hier nemen tussen de 24-36 deelnemers per activiteit aan mee. Eens in het 
kwartaal organiseert de vrijwilliger ook andere activiteiten op deze dag, die activiteiten hebben een 
commercieel karakter en met de opbrengsten word de stichting ondersteunt. 

Geldermalsen:
Bij een lokale kapper is er een speelruimte met spellen, waar deze spellen tijdens openingstijden gespeeld 
kunnen worden. Daarnaast beheerd de stichting een ruimte in de straat achter het pand. Hier organiseert zij 
wekelijks op elke vrijdagavond, zaterdagmiddag en gedurende vakantieperiodes ook op dinsdagen en 
woensdagen activiteiten op het gebied van spellen. De ruimte in de winkel bied slechts plaats aan 10 
spelletjes spelers. In de andere ruimte staan tafels opgesteld voor tot aan 48 spelers.

Naast de bordspellen, bied de stichting ook kaartspelactiviteiten en miniatuurspelactiviteiten aan, zowel als 
de ruimte deze miniaturen in elkaar te zetten en te schilderen. 

Gemert:
De activiteiten van de stichting in Gemert zijn in april 2017 gestopt.

Gouda:
In Gouda organiseert één bestuurder van de stichting, samen met twee vrijwilligers één zondag in de maand 
activiteiten op het gebied van kaartspellen bij een lokale vereniging die een cultuurpodium beheerd. Naast 
diverse vrijwilligers en leden van het cultuurpodium komen hier veel jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot
26 jaar. De activiteit duurt meestal tot 18:00 en vele deelnemers blijven na de activiteit van de stichting bij het
podium hangen tot in de avond. De opkomst verschilt afhankelijk van het soort activiteit en ligt gemiddeld op 
z'n 20 deelnemers. 

Daarnaast heeft de stichting, sinds maart 2017 de steun van een lokale ondernemer. De ondernemer 
verkoopt in zijn bedrijf spellen, verzamelobjecten en hobby-producten. Naast het mogen gebruiken van zijn 
ruimte, steunt hij de stichting haar Zoetermeerse sociale en maatschappelijke werk trajecten, met spullen 
voor de begeleidingsprojecten. Mede hierdoor heeft de stichting in 2017 te Zoetermeer enkele jongeren en 
jongvolwassenen uit Gouda begeleid.

Haarlem:
De stichting organiseert in samenwerking met vrijwilligers van de kringloopwinkel spelletjes en 
knutselmiddagen. In 2017 zijn dit 91 activiteiten geweest met een een gemiddeld aantal deelnemers van 28 
jongeren per activiteit. Naast enkele vakantieperiodes kwam dit neer op 2 keer per week.

Heemstede:
Wekelijks organiseert de stichting, ondersteund door enkele vrienden van haar vrijwilligers activiteiten op het 
gebied van verzamelkaarten voor diverse jongeren en studenten uit de regio. Deze wekelijkse activiteit word 
op vrijdagavonden georganiseerd. Op basis van tellingen hebben hier in 2017 1.342 deelnemers aan mee 
gedaan. Soms hebben vrijwilligers meegespeeld om de speelaantallen op de activiteit aan te passen.

Helmond:
De stichting organiseert bij het wijkcentrum activiteiten voor de stichting en haar doelgroepen. In het centrum
is ruimte tot 46 deelnemers. Wekelijks zijn er verzamelkaartspel activiteiten die door onze vrijwilligers geleid 
worden. Op basis van voorgaande jaren zijn er wekelijks 18-20 deelnemers met elk kwartaal een uitschieter, 
voor een grotere activiteit met 40-46 deelnemers. 
Daarnaast organiseert de stichting 2 keer per maand een knutsel en creatieve middag. Die veelal samen 
gaan met andere activiteiten van het wijkcentrum. Daarbij zijn veelal z'n 15 deelnemers en soms doen 
vrijwilligers van het wijkcentrum ook zelf mee. 
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Hilversum:
In Hilversum organiseert de stichting samen met een spellenspeciaalzaak, bij de spellenvereniging 
activiteiten op het gebied van spellen. De interval hiervan word afgestemd met het programma van de 
spellenvereniging. De partners van de spellenspeciaalzaak ondersteunen de stichting in het coördineren van
het vervoer en opslaan van benodigdheden voor de activiteiten. 

Daarnaast coördineert de stichting re-integratie-trajecten voor haar doelgroep, waarbij de 
spellenspeciaalzaak de werkervaring begeleid. 

De andere Hilversumse samenwerking is door de stichting beëindigd na een bestuurswijziging bij de lokale 
stichting waar wij mee samen werkte. 

Hoogeveen:
In Hoogeveen heeft een vrijwilliger van de stichting een facebook community opgericht voor 
verzamelkaartspel activiteiten. Sinds 2013 is het aantal leden van deze groep uitgegroeid tot 37. Daar de 
vrijwilliger zwanger is, is zei in november gestopt met de activiteiten en verwacht zei deze in mei 2018 te 
hervatten.

Leidschendam:
In Leidschendam heeft de gemeente een voormalig schoolpand open gesteld voor diverse lokale initiatieven,
verenigingen en stichtingen. Samen met één van deze verenigingen en een initiatief organiseert de stichting 
activiteiten voor jongeren. 

Wekelijks zijn er activiteiten op het gebied van groene vingers en gezondheid volgens methode: leren door 
ervaren. Één keer per maand is er een activiteit op het gebied van knutselen en spelen, met tabletop, TCG 
en miniatuur spellen, met name op het gebied van fantasy en Lord of the Rings. Voor beide deze activiteiten 
werven de vrijwilligers, vanuit de omgeving, donaties in goederen voor deze activiteiten.

Lelystad:
Bij een buurtvereniging organiseren diverse vrijwilligers met ondersteuning van diverse deelnemers, 
activiteiten op het gebied van spellen. Wekelijks doen hier een 30 tal mensen aan mee. Daarnaast worden er
ook 1 à 2 keer per maand activiteiten op het gebied van verzamelkaartspellen georganiseerd waarbij de 
opkomst gemiddeld z'n 40 deelnemers is.

Diverse jongeren en jongvolwassenen uit de stichting haar doelgroepen worden op deze locatie betrokken bij
het organiseren en voorbereiden van deze activiteiten.

Rotterdam:
Sinds oktober 2017 zijn de activiteiten voortgezet met ondersteuning van een spelletjes onderneming uit een
nabijgelegen gemeente.

Texel:
In 2017, zijn er op Texel enkele seizoensgebonden activiteiten op het gebied van sport en spelmiddagen 
voor kinderen en jongvolwassenen georganiseerd door de stichting geweest. Daar de opkomst erg 
afhankelijk van de combinatie tussen weer en activiteit waren is er geschat dat er, met drie activiteiten per 
week gedurende 17 weken, z'n 1.600 tot 1.800 contactmomenten met jongeren op Texel gerealiseerd zijn.

Tiel:
In verband met de persoonlijke situatie van diverse vrijwilligers zijn de activiteiten in Tiel tijdelijk, vanaf 
December 2017, gestopt.

Veenendaal:
Vanuit het werkplein heeft de stichting enkele nieuwe vrijwilligers geworven die de activiteiten van de andere 
vrijwilligers kunnen ondersteunen, hierdoor zijn er in 2017 gemiddeld 3 activiteiten op het gebied van bord- 
kaart en miniatuurspellen georganiseerd. Naast de wisselende ruimte van de leegstandsbeheerder, heeft de 
stichting nu contact met een lokale ondernemer die haar ruimte voor deze activiteiten beschikbaar stelt.

Voorburg:
De samenwerking met een hobbywinkel heeft in 2017 tot de organisatie van 23 knutselmiddagen geleid. Dit 
is een hervatting van activiteiten die voorheen minder frequent bij een cultuurpodium plaatsvonden. Hier 
hebben circa 280 deelnemers aan deelgenomen.
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Wageningen:
In samenwerking met een speelgoedzaak en een studentenvereniging organiseert de stichting in een pand 
van de studentenvereniging activiteiten op het gebied van tabletopminiaturen en bord- en kaartspellen. De 
vereniging heeft een kast in een aparte ruimte waar zij de spellen voor de stichting op slaat en voegen hier 
soms op eigen initiatief ook spellen van de vereniging aan toe. Naast activiteiten voor de doelgroep, 
organiseert de vereniging zelf ook activiteiten voor studenten uit de omgeving. 

Daarnaast begeleid de stichting enkele jongeren bij deze speelgoedzaak als onderdeel van hun leer-werk of 
re-integratie traject. Enkelen hebben in 2017 hun traject succesvol afgerond.

Wateringen:
Een gezin met volwassen kinderen organiseert voor de stichting activiteiten. Dit zijn activiteiten op het gebied
van hobby's en spellen en vinden 2 keer per maand plaats.

Woerden:
In Woerden heeft de stichting al jaren goed contact, met een jongerenvereniging, een cultuurpodium, een 
jeugdhonk, enkele ondernemers en een leegstandsbeheerder. Diverse jongeren die de stichting geholpen 
heeft en diverse vrijwilligers wonen in Woerden en haar omringende dorpen. Deze organiseren op 
wisselende interval en wisselende locaties activiteiten in Woerden voor de stichting haar doelgroepen.

Utrecht (en Maarssen):
De stichting wordt ondersteund in haar activiteiten door vier Utrechtse, spellen-, speelgoed- en 
hobbywinkels, zowel als door vijf café/restaurants waar een activiteitenruimte is. Ook heeft één van deze 
ondernemers een locatie in Maarssen waar de stichting 2-4 keer per jaar spelletjesmiddagen, gepaard met 
een ruilbeurs van de ondernemer organiseert. 

Daarnaast heeft de stichting ook activiteiten bij 2 buurthuizen/wijkcentra. De ondernemers en locaties 
ondersteunen, met hun vrijwilligers, het organiseren van de stichting haar activiteiten. Één locatie heeft 
alleen table top miniaturen spellen, terwijl de andere locaties variërende activiteiten op het gebied van 
hobby's en spellen organiseren. 

Zoetermeer:
Door de vaste locatie in Zoetermeer heeft de stichting diverse activiteiten naar deze locatie toe getrokken. 
Op deze locatie zijn er 5 dagen(Di-Za) in de week mogelijkheden voor jongeren uit de omgeving om langs te 
komen, om vrienden te ontmoeten, te maken of om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting. De 
meeste deelnemers en bezoekers komen wekelijks naar activiteiten. Zei komen uit de regio van Zoetermeer, 
zoals; Alphen aan den Rijn, Rotterdam, Den Haag en Gouda. Maar met lagere regelmaat komen er ook 
groepjes jongeren en jongvolwassenen, vaak onder begeleiding van enkele volwassenen van verder, zoals 
bijv. uit de omgeving van: Zwolle, Lelystad, Tilburg en Roermond. 

De vrijwilligers die de stichting in het voorgaande jaar geworven heeft, zijn zich bij de stichting blijven 
inzetten voor de realisatie van activiteiten. Hierdoor heeft de stichting de variatie en hoeveelheid van 
uitgebreide activiteiten op haar locatie kunnen voortzetten. Wekelijks organiseerde de stichting activiteiten 
op: Dinsdag middag en avond, woensdagmiddag en avond, donderdag avond, vrijdag ochtend, middag en 2 
in de avond, zaterdag ochtend of middag en in de avond. En ook bood dit mogelijkheid om met diverse 
bijzondere programma's mee te doen waarvan de stichting promotie materiaal voor de jongeren gesponsord 
kreeg. Hierdoor heeft de stichting ook 1 á 2 keer per maand op zondag grotere gesponsorde activiteiten in 
Zoetermeer kunnen organiseren. 

In 2017 heeft de stichting het begeleiden van jongeren uit haar doelgroep voort kunnen zetten in Zoetermeer.
Daar de stichting al erg ervaren is met het ondersteunen haar doelgroep bij leer-werk begeleiding elders, is 
de stichting door in 2017 door meer hulpverleners en jongeren benaderd of zij deze trajecten in Zoetermeer 
niet verder kon uitbreiden. Dit heeft ook geleid tot nieuwe samenwerkingen met diverse lokale partijen te. De 
stichting heeft ruim 7.000 uren aan begeleiding kunnen geven aan haar doelgroepen door samenwerking 
met diverse gemeentes, partijen die zich (vanuit de overheid) inzetten voor sociale participatie, een 
middelbare school voor “bijzonder” onderwijs, een zorgboerderij en een GGZ instelling.
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Overige activiteiten:
Dan zijn er nog vele activiteiten en handelingen die de stichting ondersteund, of de stichting juist 
ondersteunen of die de stichting elders realiseert om haar doelgroepen zowel als haarzelf te ondersteunen. 
Zoals begeleiding en ondersteuning geven aan HBO stagiaires en hun inzetten bij het organiseren van 
activiteiten of ter ondersteuning van de productie van communicatiemiddelen. Natuurlijk zorgt de stichting dat
de taken van deze stagiaires in lijn liggen met hun studierichting. 

De stichting heeft in 2017 bij 9 activiteiten samengewerkt met 3 andere stichtingen en een congrescentrum 
die deze activiteiten organiseerden. Daar een groot deel van de bezoekers tot de doelgroepen van de 
stichting behoren. Deze activiteiten hebben voor vele kleine donaties gezorgd en de naamsbekendheid van 
de stichting haar diverse lokale initiatieven vergroot.

De stichting heeft een goede band met diverse Vlaamse organisaties die activiteiten, voor o.a. de zelfde 
doelgroepen van de stichting, organiseren. Naast een initiatief net over de grens bij Maastricht en onder 
Etten-leur, heeft de stichting goed contact met een Belgisch gamecentra-keten, waarvan zij, op haar locaties 
in Antwerpen en Gent, gebruik mag maken van hun ruimtes. Het bestuur van de stichting stuurt deze 
activiteiten aan als fondsenwervende activiteiten en regelt scheidsrechter zodat de 
verzamelkaartspelactiviteiten daarnaast ook een online erkenning krijgen. Sponsoren van de stichting zorgen
dat er ook prijzen aan de deelnemers uitgedeeld kunnen worden. 

Ook maakt de stichting fondsenwervende activiteiten in Duitsland mogelijk. Met de zelfde structuur als in 
Vlaanderen heeft zij 2 vrijwilligers in Bochum die in een zalencentrum dit soort fondsenwervende activiteiten 
organiseert. Ook heeft de stichting een vrijwilliger in Nijmegen, die bij haar schoonouders in Ahaus, 2 
zondagen in de maand, het restaurant voor bordspelmiddagen gebruikt. Bij deze middagen kunnen mensen 
een donatie doen aan de stichting. Daarnaast doneren haar schoonouders een kwart van de opbrengsten 
van verkochte consumpties tijdens deze activiteiten aan de stichting.

Verder heeft de stichting een goede band met een studentenvereniging van Universiteit Edinburgh (UK) en 
een studentenvereniging van Universiteit Bergen (NO). Beide deze verenigingen dragen soms bij of 
organiseren zelf fondsenwervende activiteiten voor de stichting. Ook heeft de stichting een samenwerking 
met een Vlaamse organisatie die de stichting haar begeleidingstrajecten in Geldermalsen en Zoetermeer 
ondersteunt en zowel het bereik en de steun voor deze trajecten enorm heeft doen vergroten.

Tot slot, door de stichting haar activiteiten, heeft zij op sociale wijze contact met haar doelgroep en hun 
families. Hierlangs gebeurt het geregeld dat het bestuur of een deskundig vrijwilligers families adviseert of 
jongeren adviseert of begeleid in het vinden van de juiste ondersteuning. Of begeleid in het op de juiste plek 
stellen van de juiste vragen om deze ondersteuning te krijgen.
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2. Toekomst

De stichting verwacht dat de stijging in contactmomenten voort zal blijven zetten. Verder verwacht de 
stichting dat haar inkomsten en en haar uitgaven in elkaars buurt blijven. Concreet verwacht de stichting in 
2018 €160.000,- aan inkomsten te hebben en daarvan €150.000 van uit te geven aan haar bestedingen en 
kosten. De stichting zal in dit hoofdstuk haar verwachtingen, m.b.t. veranderingen, voor 2018 uitspreken.

2.1 Activiteiten

De stichting verwacht dat veel van haar activiteiten op de zelfde wijze voortgezet zullen worden. Hierom 
geeft dit hoofdstuk meer inzicht in de verwachte veranderingen, nieuwe plannen en nieuwe locaties. Wel 
hoopt de stichting dat de enorme groei in steun uit 2017 zal blijven staan zullen we de in de raming slechts 
van een kleine groei uit gaan, daar in onze ervaring 2017 uitzonderlijk was.

Emmen:
Beide de stichting haar vrijwilligers hebben een dienstverband gekregen bij de ondernemers wiens ruimte 
gebruikt wordt. Het is mogelijk dat in 2018 de activiteiten onder naam van de ondernemer gerealiseerd zullen
worden. Dit daar dat dat hen de mogelijkheid bied ze samen met de commerciële activiteiten van de 
ondernemers te promoten.

Leidschendam:
Daar de gemeente heeft aangegeven dat er een nieuw bestemmingsplan voor het pand zal komen, weet de 
stichting niet of haar activiteiten in Leidschendam voortgezet kunnen worden in en na 2018.
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3. Organisatie

De stichting is geregistreerd bij de daarvoor bedoelde instanties, met de volgende gegevens:
Haar Kamer van Koophandel nummer is: 62830694
Haar fiscale nummer is: 854974878
De stichting heeft de ANBI-status aangevraagd, deze status betekend dat de stichting in de volksmond ook 
erkend wil zijn als “Goed Doel”. Deze status heeft de stichting aangevraagd, tot op heden is deze echter nog 
niet toegekend.

De stichting organiseert activiteiten en geeft begeleiding, haar doelgroepen en middelen kunt u in haar 
statuten naslaan.

De volgende gegevens kunnen gebruikt worden om in contact te treden met de stichting: 
Stichting Brains versus Bits
Bredewater 16
2715CA Zoetermeer
Info@StichtingBrainsversusBits.nl

In de rest van dit hoofdstuk vind u de omschrijving van haar bestuur, haar vrijwilligers en haar ondersteuners.

3.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. G. A. M. van de Ven
Secretaris: Dhr. R. G. A. Speksnijder
Penningmeester: Dhr. M. M. R. J. Theissen

Het bestuur is onbezoldigd, herkiesbaar na een termijn van 3 jaar en is onafhankelijk van derden. 

Er hebben sinds de oprichting geen bestuurlijke veranderingen plaats gevonden.

3.2 Vrijwilligers

De stichting heeft diverse soorten vrijwilligers, afhankelijk van het type vrijwilliger keurt het bestuur van de 
stichting vooraf de activiteiten van de vrijwilligers goed. De soorten vrijwilligers die stichting heeft zijn als 
volgt:
– Deskundigen uit de diverse werkvelden
– Deskundigen die in hun dagelijks leven verantwoordelijkheden dragen voor de stichting haar doelgroepen
– Ervaringsdeskundigen die verantwoordelijkheden dragen
– Ervaringsdeskundigen die ondersteunende activiteiten voor andere vrijwilligers verrichten
– Personen met organisatorische ervaring, die affiniteit met de doelgroepen en activiteiten hebben

3.3 Ondersteuners

Ondersteuners ondersteunen onder begeleiding van vrijwilligers en/of het bestuur van de stichting de diverse
activiteiten. Dit is een heel divers palet aan mensen. Veelal is het zo dat ondersteuners bekenden zijn van 
een vrijwilliger die activiteiten organiseert of het bestuur van de stichting kennen en zeer specifiek enkele 
terugkerende activiteiten ondersteunen. 

Ondersteuners zijn mensen die voornamelijk in de volgende groepen onderverdeeld kunnen worden: 
vrijwilligers van lokale ondernemingen en maatschappelijke instellingen, eigenaren en medewerkers van 
lokale ondernemingen, jongeren en jongvolwassenen die in samenspraak met de stichting een sociaal 
maatschappelijk werktraject volgen of gevolgd hebben, familie en vrienden van vrijwilligers die al langere tijd 
voorgesteld zijn aan de stichting en de betreffende vrijwilliger ondersteunen of mensen die op een andere 
wijze gedurende langere tijd ondersteuning bieden aan de activiteiten van de stichting.

11
Paraaf:        Voorzitter:                        Secretaris:                        Penningmeester:



4. Jaarrekening

4.1 Grondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen. De  
vaste materiële activa, en voorraden die beschikking staan ter gebruik of verbruik bij haar activiteiten, met 
een waarde minder dan €450 zijn niet in de balans opgenomen.

Grondslagen van de Jaarrekening
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting. Tenzij deze conform overeenkomst aan specifieke doelen ter beschikking 
gesteld zijn, zoals in geval van nalatenschappen en bestemmingsfondsen.

Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil tussen de bezittingen en de schulden zien. Dit bedrag 
is beschikbaar voor het bestuur om toe te kennen aan de stichting haar werkzaamheden m.b.t. activiteiten 
die bijdragen aan haar doelstellingen.

Baten en Lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

4.2 Jaarrekening

Bestedingsratio's:
Omschrijving 2017 2016
Doelbestedingsratio/baten 92.8% 86.3%  
Doelbestedingsratio/lasten 87.5% 97.4% 
Reserveringsratio/lasten 8.6% 0%
Wervingskosten en baten ratio n.v.t. n.v.t.
Beheerkosten en totale lasten ratio 3.9% 2.5%

Financieel Jaarverslag

Activa  beschrijving 31-12-2017
Vaste Activa € 0
Voorraden € 0
Debiteuren
Postbedrijf Correctie Schade's € 15.980
Feldrapp Goederen 18/01/18 € 5.073
Liquide Middelen
Kas SNS Bank & Kassa € 12.193
Totale Activa  € 33.246

Passiva  beschrijving 31-12-2017

Reserves Eigen vermogen € 17.346
Reserveringen
Continuïteitswaarborg Q investeringen 2018 € 12.925
Prolongatiewaarborg Behoud inzake CW € 2.975
Schulden Vreemd vermogen € 0
Totale Passiva € 33.246
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Inkomsten (baten) 2017 2016  verschil
Donaties € 158.541 € 130.716 € 27.825
Gezamenlijke acties € 33.741 € 0 € 33.741
Acties van derden € 2.712 € 0 € 2.712
Incidentele Verwervingen € 25.075 € 13.231 € 11.844
Totale Inkomsten € 220.019 € 143.947 € 76.072

Uitgaven (lasten) 2017 2016  verschil
Beheerkosten € 9.105 € 3.300 € 5.805
Bestedingen € 204.291 € 124.176 € 80.115
Reserveringen
Opgebouwde reserveringen € 12.500 € 0 € 12.500
Gebruikte reserveringen € 7.588 € 0 € 7.588
Totale uitgaven € 233.484 € 127.476 € 106.008

Resultaten 2017 2016  verschil
Financieel resultaat € 13.465 € 16.471 € 29.936 
Financieel resultaat ex. Reserveringen € 6.623 € 16.471 € 9.848
Totaal opgebouwde reserveringen € 15.900 € 11.000 € 4.900

4.3 Totaal

Sinds de stichting aan haar oprichting is begonnen in 2014, poogt de stichting zo stabiel en structureel 
mogelijk haar werkzaamheden voort te zetten en uit te breiden. Hierom geeft zij in dit overzicht weer hoe 
haar totale baten lasten ratio's zijn en wat haar totale baten en lastenoverzicht is, sinds haar officiële initiatie 
in 2014. 

Totale Inkomsten: € 635.110
Totale Uitgaven: € 620.877
doelbestedingsratio/baten: 93.7%*
doelbestedingsratio/baten(Inclusief reserveringen): 98%*

*Hoe dichter de stichting haar doelbestedingsratio/baten bij de 100% zit hoe efficiënter zij is. Het percentage 
verschil zit hem in de kosten die de stichting maakt voor haar beheer en haar eigen vermogen (waaronder 
gemaakte reserveringen).

4.4 Bijzonderheden

Reserveringen
In verband met diverse donaties waaronder meubilair voor het kantoor en de project ruimten zijn diverse 
afschrijvingen en overige reserveringen vervallen. Hierom zijn deze middelen ingezet om diverse andere 
projecten te ondersteunen. Voor de gedoneerde goederen zal de stichting nieuwe afschrijvingen realiseren.

Gezamenlijke acties
Gezamenlijke acties zijn alle soorten activiteiten, zowel fondsenwervende, voor de doelgroepen als anders 
onderscheiden, waarbij de stichting haar belang, zowel financieel, voor haar doelgroepen, haar 
naamsbekendheid of anders te onderscheiden, behartigt wordt door het onder haar naam, of met haar 
activiteiten en begeleidingstrajecten, naar buiten te treden in samenwerking met andere partijen. Zoals 
bijvoorbeeld wanneer de stichting bij een groot evenement een kleinere activiteit voor haar doelgroep mag 
organiseren.
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Acties van Derden
Wanneer de stichting spreekt van Acties van Derden, kan dit als nog betekenen dat de stichting daaraan een
eigen bijdrage heeft geleverd, echter betekend dit wel dat de organisatie en de initiatie van het initiatief 
volledig door een persoon of organisatie buiten de stichting om opgezet is.

Incidentele verwervingen
Incidentele verwervingen zijn baten van de stichting die per incident gerealiseerd worden, zoals bij een 
samenwerking met een andere organisatie, een actie van een andere organisatie voor de stichting en de 
opbrengsten van een gedoneerd product dat de stichting niet kon gebruiken, al gebruikt heeft of volledig 
afgeschreven is, zoals bijv. door kringloopwinkels waar de stichting contact mee heeft

Vaste activa en voorraden
In verband met de richtlijn, zoals omschreven in de grondslagen. Vervalt de registratie van alle individuele 
voorraden voor de stichting haar eigen gebruik. De stichting is geen commerciële instelling en heeft daarom 
niet als doel voorraden voor andere doeleinden te behouden. 

Tevens heeft de stichting als vaste activa slechts materiële activa met lage individuele waarde, zoals 
bureaus, stoelen, tafels en kleine elektronica. Daar de waarde laag is en er geen reserveringen voor 
gemaakt zijn, vervallen deze ook. 

Verder zijn er ook gedoneerde gebruikte goederen die normaliter binnen de margeregeling zouden vallen en 
daardoor geen boekwaarde kunnen worden toegekend. De stichting is echter wel in staat om deze goederen
voor haar activiteiten in te zetten en zal daarvoor dus niet altijd opnieuw hoeven investeren. Van deze 
goederen is een lijst gemaakt die niet met het jaarverslag mee gepubliceerd is.
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5. Begroting

5.1 Begrotingsindicatoren

De stichting is volledig afhankelijk van “goodwill”. Feitelijk houd dit in dat haar inkomsten gegenereerd 
worden uit vrijwillige donaties van particulieren en private ondernemingen. Haar werkelijk bestedingen 
worden gedurende het jaar aangepast door middel van een continuïteitswaarborg op de werkelijk verworven 
donaties uit de voorliggende periode. Voor diverse van de stichting haar activiteiten verschilt de duur van een
periode. 

Donaties
De stichting verwacht vergelijkbare donaties te krijgen van de organisaties die haar structureel steunen en 
daarmee vergelijkbare activiteiten op te zetten. Hierom verwacht de stichting en vergelijkbaar bedrag aan 
donaties van overige bedrijven en personen te verwerven. De stichting verwacht in 2016 ongeveer €135.000 
aan inkomsten te hebben.

Incidentele verwervingen
Incidentele verwervingen zijn baten van de stichting die per incident gerealiseerd worden, zoals bij een 
samenwerking met een andere organisatie, een actie van een andere organisatie voor de stichting en de 
opbrengsten van een gedoneerd product dat de stichting niet kon gebruiken, al gebruikt heeft of volledig 
afgeschreven is, zoals bijv. door kringloopwinkels waar de stichting contact mee heeft

Reserveringen
De stichting heeft een deel van haar continuïteitswaarborg aangewezen als prolongatiewaarborg voor in of 
na 2018. De stichting heeft zichzelf het realiseren van een hogere continuïteitswaarborg opgelegd, daar de 
stichting hoopt dat de uitgebreide gegeven hulp en hogere aantallen donaties uit 2017 in de toekomst 
gerealiseerd kunnen blijven worden. 

Beheerkosten
De stichting gaat er van uit dat zij in 2018 op haar beheerkosten kan bezuinigen. 

Gezamenlijke acties en acties van derden
De maatregelen hebben ook effect op deze categorieën. De stichting hoopt opnieuw of nieuwe initiatieven op
te kunnen zetten en daarmee tussen de €500 en €5.000 te verwerven.

5.2 Begroting

Inkomsten (baten) 2018
Donaties € 140.000
Gezamenlijke acties & Acties van derden € 15.000
Incidentele verwervingen € 5.000
Totale Inkomsten € 160.000

Uitgaven (lasten) 2018
Kosten
Beheerkosten € 6.000
Verwervingskosten € 0
Bestedingen € 146.000 
Reserveringen
Opbouw reserveringen € 8.000
Totale uitgaven € 160.000

Resultaten 2018
Financieel resultaat € 0
Totaal opgebouwde reserveringen € 22.975
Financieel resultaat ex. Reserveringen € 8.000
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