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Voorwoord 

Dit jaarverslag is geschreven om aan derden en belanghebbende een inzicht te geven hoe 2018 voor de 
stichting verlopen is. In dit jaarverslag zullen zullen wij een overzicht geven van het afgelopen jaar (2018) 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 2019 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. Daarnaast zijn de stichting haar administratieve gegevens in 2018 aangepast 
zodat de stichting in 2019 op correcte gronden alsnog toekenning van de ANBI-status zal aanvragen. 
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1. Jaaroverzicht

Het beleid van de stichting heeft zich er in 2018 op gericht om de werkzaamheden die de stichting in 
voorgaande jaren realiseerde voort te zetten en uit te breiden. Helaas heeft de stichting echter moeten 
constateren dat het administratief ontbreken van de ANBI-status er toe geleid heeft dat er administratieve 
beperking door de belastingdienst aan de stichting opgelegd heeft. Hierover heeft de stichting vernomen dat 
diverse van haar zakelijke donateurs dat zij hierdoor benadeeld zijn geraakt. Dit heeft geleid tot het 
terugtrekken van steun aan de stichting, door o.a. 2 van de relevantste donateurs. 

Hierom heeft de stichting haar werkzaamheden na het eerste kwartaal enorm moeten beperken en is zij aan 
het eind van dit kwartaal naar een andere locatie verhuisd voor haar kantoor en begeleidingstrajecten. Op 
deze locatie heeft de stichting haar structurele begeleidingstrajecten gefaciliteerd. Ook coördineert de 
stichting vanuit haar Zoetermeerse locatie de begeleiding aan haar doelgroepen uit de 8 andere provincies 
waar zij begeleidingstrajecten vorm geeft. Hierlangs heeft de stichting in 2018 ruim 5.500 uur aan 
persoonlijke begeleiding gerealiseerd.

De stichting heeft in 2018 buiten externe begeleiding, samenwerkingen haar activiteiten buiten 
Geldermalsen, Utrecht en Zoetermeer moeten beëindigen. De stichting heeft met haar vrijwilligers 
gecoördineerd dat er diverse nieuwe lokale initiatieven voorgezet en/of opgericht zijn. Zoals bij buurthuizen, 
door het oprichten van Verenigingen of stichtingen of door nieuwe samenwerkingen met zorginstellingen. 

De stichting heeft in 2018 ruim 18.000 contactmomenten met haar doelgroepen gerealiseerd. 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.

Daar de stichting vele van haar activiteiten, in 2018, heeft moeten beëindigen, zullen de activiteiten 
hieronder alleen de gene omschrijven die het hele jaar door plaatsgevonden hebben en in 2019 voortgezet 
zullen worden. Ook zullen individuele begeleidingstrajecten in de overige 5 provincies niet individueel 
benoemd worden, daar deze allen in een afrondende fase zitten en de stichting nog geen oog heeft op 
eventuele terugval mogelijkheden.

1.1 Activiteiten
 
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. Door de grote aandacht en veel bezoekers uit 
omliggende provincies gebruikt de stichting de speelruimte in de kapperszaak niet meer. Wel is deze 
ondernemer als vrijwilliger en initiatiefnemer beheerder van de andere ruimte waar ruimte is tot aan 48 
deelnemers.

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

Utrecht:
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. 
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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 vorig 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 en 
woensdag middag en avond, donderdag avond, vrijdag ochtend, middag en 2 in de avond, zaterdag ochtend
of middag en in de avond. Dit bood 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 2018 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, in 2018, ruim 5.500 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.

Overige activiteiten:
Er zijn ook andere activiteiten en handelingen uitvoert of ondersteund. Of elders gerealiseerd worden door 
de stichting 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. De stichting verzorgt taken in lijn met hun studierichting. 

De stichting heeft in 2018 bij 5 activiteiten samengewerkt met 2 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 haar inkomsten en en haar uitgaven in elkaars buurt blijven. Concreet verwacht de 
stichting in 2019 €65.000,- aan inkomsten te hebben en daarvan €62.500 van uit te geven aan haar 
bestedingen en kosten. De stichting zal in dit hoofdstuk geen concrete verwachtingen voor haar activiteiten 
in 2019 uitspreken.

Dit daar de stichting hoopt ondersteuning voor haar begeleidingstrajecten te krijgen, zowel als voor haar 
revitalisatie plan. Het revitalisatie plan leest u hieronder.

2.1 Revitalisatie Plan

(*Import; 'Open Doc' asign:”http://StichtingBrainsversusBits.nl/docs/download/Revitalisatie2018-20/1.pdf”*)



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 zal de stichting in 2019 aanvragen, daar zij nu bezig is met het 
wijzigen van haar statuten.

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. M. M. R. J. Theissen
Penningmeester: Dhr. R. G. A. Speksnijder

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

Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit dezelfde leden, in 2018 zijn bij de verkiezingen, Dhr. Theissen en 
Dhr. Speksnijder op elkaars voormalige positie verkozen.

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.
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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 2018 2017
Doelbestedingsratio/baten 96.2% 92.8%  
Doelbestedingsratio/lasten 80.4% 87.5% 
Reserveringsratio/lasten 15.5% 8.6%
Wervingskosten en baten ratio n.v.t. n.v.t.
Beheerkosten en totale lasten ratio 4% 3.9%

Financieel Jaarverslag

Activa  beschrijving 31-12-2018
Vaste Activa € 0
Voorraden € 0
Debiteuren
Postbedrijf Correctie Schade's € 15.980
Liquide Middelen
Kas SNS Bank & Kassa € 4.494
Totale Activa  € 20.474

Passiva  beschrijving 31-12-2018

Reserves Eigen vermogen € 17.499
Reserveringen
Prolongatiewaarborg Besteding Q1 2019 € 2.975
Schulden Vreemd vermogen € 0
Totale Passiva € 20.474
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Inkomsten (baten) 2018 2017 verschil
Donaties € 44.111 € 158.541 € 114.430
Gezamenlijke acties € 23.619 € 33.741 € 10.122
Acties van derden € 0 € 2.712 € 2.712
Incidentele Verwervingen € 2.153 € 25.075 € 22.922
Totale Inkomsten € 69.883 € 220.019 € 143.947

Uitgaven (lasten) 2018 2017  verschil
Beheerkosten € 3.388 € 9.105 € 5.717
Bestedingen € 66.494 € 204.291 € 137.797
Reserveringen
Opgebouwde reserveringen € 0 € 12.500 € 12.500
Gebruikte reserveringen € 12.773 € 7.588 € 5.185
Totale uitgaven € 82.655 € 233.484 € 150.829

Resultaten 2018 2017  verschil
Financieel resultaat € 12.772 € 13.465 € 693 
Financieel resultaat ex. Reserveringen € 1 € 6.623 € 6.622
Totaal opgebouwde reserveringen € 2.975 € 15.900 € 12.925

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: € 704.933
Totale Uitgaven: € 703.532
doelbestedingsratio/baten: 92.2%*
doelbestedingsratio/baten(Inclusief reserveringen): 97.7%*

*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

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.

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.
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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 haar prolongatiewaarborg in 2019 in te zullen zetten om haar doelgroepen structureel te kunnen 
blijven steunen. De stichting verwacht, zonder subsidie, in 2019 geen nieuwe reserveringen voor herstel van 
haar waarborgen te kunnen maken en zal daarom van maand tot maand haar bestedingen aanpassen op 
basis van haar werkelijke verwervingen.

Beheerkosten
De stichting zal pogen verder te bezuinigen op haar beheerkosten, zolang dit niet strijdig is met de adviezen 
van de geconsulteerde subsidierecht advocaten die de Nederlandse overheid bijstaan.

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) 2019
Donaties € 27.500
Gezamenlijke acties & Acties van derden € 0
Incidentele verwervingen € 2.500
Totale Inkomsten € 30.000

Uitgaven (lasten) 2019
Kosten
Beheerkosten € 3.000
Verwervingskosten € 0
Bestedingen € 27.000
Reserveringen
Opbouw reserveringen € 0
Totale uitgaven € 30.000

Resultaten 2019
Financieel resultaat € 0
Totaal opgebouwde reserveringen € 0
Financieel resultaat ex. Reserveringen € 2.975
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