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Voorwoord
Dit jaarverslag is geschreven om aan derden en belanghebbende een inzicht te geven hoe 2020 voor de
stichting verlopen is. In dit jaarverslag zullen zullen wij een overzicht geven van het afgelopen jaar (2020) 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 2021 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.
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1. Jaaroverzicht
2021 heeft een heet hangijzer; Covid-19. Hierom zullen wij dit jaar in dit hoofdstuk niet ingaan op de
verwachtingen en doelen die de stichting voor 2021 had, maar op alles wat wel gelukt is. Dit geld ook voor
de haalbaarheid als gevolg voornoemd hangijzer.
Om de stichting haar positie te verstevigen en in aanmerking te komen voor een ministeriële subsidie heeft
de stichting verdere adviezen die zij in 2019 van het ministerie gekregen heeft opgevolgd. Ook heeft de
stichting een nieuwe aanvraag gedaan, waarin zij alle adviezen opgevolgd en uitgewerkt heeft. Hierdoor
heeft de stichting in 2021 opnieuw positieve contacten kunnen opdoen.
Ook heeft de stichting diverse positieve contacten gehad met diverse gemeenteraadsfracties. Verder heeft zij
een adviesraad met deskundigen opgericht. Nieuwe donateurs zijn aangetrokken en dit heeft samen met
andere positieve impulsen geleid tot een financieel jaar. Kortom, de stichting heeft alle mogelijkheden
aangegrepen om door te gaan en zich voor te bereiden op de toekomst.

1.1

Activiteiten

Ondanks opgelegde maatregelen de stichting in haar bereik beperkt hebben heeft de stichting toch veel
diverse dingen kunnen realiseren in 2021. De stichting heeft haar adviesraad opgericht en daar o.a.
ervaringsdeskundigen in opgenomen.
De stichting heeft in 2021 diverse trajecten kunnen begeleiden, sommige hiervan zijn dit jaar afgerond en
anderen juist gestart. Ook heeft de stichting begeleiding, advies en overige ondersteuning kunnen bieden
aan haar doelgroepen door middel van incidentele participatie aan de organisatie van haar activiteiten en/of
aan de projecten waarbinnen haar begeleidingstrajecten geplaatst zijn. De volgende soorten begeleiding
heeft de stichting in 2021 voor haar doelgroepen kunnen realiseren:
1. Persoonlijke Begeleidingstrajecten met sociologische en psychologische doelstellingen.
2. Leer-werktrajecten met ontwikkelingsdoelstellingen op persoonlijk vlak, zowel als op het gebied van
basale en primaire werknemersvaardigheden.
3. Re-integratie trajecten met zelfstandigheidsdoelstellingen op het gebied woon-, werk- en
studievaardigheden.
4. Dagbestedingstrajecten met sociale doelstellingen en psychologische ondersteuning.
5. Ambulante begeleiding in sociale omgevingen met participatiedoelstellingen.
6. Nazorg begeleiding en controle afspraken voor uitgestroomde cliënten die sindsdien zelfstandig of
begeleid wonen, werken of een opleiding volgen.
Daarnaast heeft de stichting ook gedaan aan conflictbemiddeling voor cliënten tussen hen en personen of
organisaties.
Ook heeft de stichting met beperkte groepen haar dagbestedingsactiviteiten op het gebied van denksport,
spel en hobby's kunnen voortzetten. Voor diverse TCG's heeft de stichting op digitale media clubjes kunnen
oprichten van mensen die in Zoetermeer vaker deel willen nemen aan deze dagbestedingsactiviteiten. Ook
heeft zei diverse demo activiteiten op kunnen zetten. De stichting heeft diverse benodigdheden voor deze
demo's ontwikkeld en enkele daarvan zijn op andere wijze, door derden, aan haar beschikbaar gesteld.
De stichting heeft hierbij vooral de focus gelegd op spelformaten die binnen deze clubjes het meest populair
zijn, waardoor deze bijna het hele jaar door structureel plaats hebben kunnen vinden. Ook heeft de stichting
eerste stappen gezet in het uitbreiden van de diversiteit aan TCG's waar zei dagbestedingsactiviteiten in aan
kan bieden. En heeft zei de variatie van spellen voor op haar speldagen uitgebreid.
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2. Toekomst
In 2022 blijft het hete hangijzer, Covid-19, hangen. Inmiddels is er een avondklok aangekondigd en een
einde aan de maatregels van de 2de harde lockdown niet in zicht. Dit maakt nu, net als eind 2021 het
inschatten van 2022 zeer lastig. Hierom zal de stichting in dit hoofdstuk slechts haar verwachtingen voor
2022 uitspreken.

2.1

Activiteiten

De stichting verwacht in 2022 haar sociale begeleidingstrajecten tot het eind van de lockdown kleinschalig
voort te kunnen zetten. Na de lockdown verwacht de stichting haar contact met overheidsorganisaties en
andere instanties te hervatten om meer personen uit haar doelgroepen persoonsgebonden sociale
begeleidingstrajecten aan te bieden.
De stichting verwacht in 2022 haar diverse activiteiten voor haar doelgroepen kleinschalig voort te kunnen
gaan zetten, zodra de lockdown versoepeld word. Het bestuur van de stichting en haar adviesraad zullen
zichzelf als vrijwilliger in zetten voor de realisatie van deze activiteiten.
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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 beschikt daarnaast over de ANBI-status, deze status betekend dat de stichting in de volksmond
ook wel erkend is als “Goed Doel”. Deze status is de stichting per 11 februari 2019 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 adviesraad en haar vrijwilligers.

3.1

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter:
Dhr. G. A. M. van de Ven
Penningmeester:
Dhr. R. G. A. Speksnijder
Secretaris:
Dhr. M. M. R. J. Theissen
Het bestuur is onbezoldigd, herkiesbaar na een termijn van 3 jaar en is onafhankelijk van derden.
Dhr. van de Ven aangegeven bij de herverkiezingen, zijn voorzitterschap te willen behouden. Dhr.
Speksnijder heeft aangegeven ook op zijn positie herkozen te willen worden. Dhr. Theissen heeft
aangegeven i.v.m. privé omstandigheden tot algemeen lid benoemd te worden, hierom blijft de stichting in
2022 een nieuwe secretaris pogen te werven. Hierdoor zijn de posities ten opzichte van 2020 onveranderd.

3.2

Adviesraad

De deskundigen in deze raad zijn hier op vrijwillige basis lid van en hebben aan hun raad-functie 0,15 fte p.p.
per maand. De stichting houd sinds de oprichting maandelijkse raadsvergaderingen, waar de raad zich 7
koppig over vraagstukken buigt.
In verband met de privacy van de raadslieden, noemen wij hen hier niet bij naam.

3.3

Vrijwilligers

In 2021 heeft de stichting door het virus, naast inzet van haar vrijwillig bestuur, haar vrijwillige raad en
samenwerkingspartners geen gebruik gemaakt van verdere vrijwilligers. Daar de activiteiten enorm
verschillen en soms gepaard gaan met andere taken is hier geen gemiddelde fte aan te verbinden.
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4. Jaarrekening
4.1

Grondslagen

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
Doelbestedingsratio/baten
Doelbestedingsratio/lasten
Reserveringsratio/lasten
Wervingskosten en baten ratio
Beheerkosten en totale lasten ratio

2021
89,3%
74,6%
17%
1%
7,6%

Financieel Jaarverslag
Activa

beschrijving

31-12-2021

31-12-2020

verschil

€0
€0

€0
€0

€0
€0

SNS Bank
Fysieke elektronische kassa

€ 2.670
€ 450
€ 3.020

€ 12.828
€ 42
€ 12.870

€ 10.158
€ 408
€ 9.750

Passiva

beschrijving

31-12-2021

31-12-2020

verschil

Reserves
Reserveringen
Schulden
Totale Passiva

Eigen vermogen

€ 3.020
€0
€0
€ 3.020

€ 2.870
€ 10.000
€0
€ 12.870

€ 250
€ 10.000
€0
€ 9.750

Vaste Activa
Voorraden
Liquide Middelen
Bankrekening
Kas
Totale Activa
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Inkomsten (baten)
Eigen verwerving
Gezamenlijke acties
Acties van derden
Subsidies en Fondsen
Overheidsvergoedingen
Incidentele verwervingen
Overige inkomsten
Totale Inkomsten
Uitgaven (lasten)
Kosten
Beheerkosten
Verwervingskosten
Bestedingen
Reserveringen
Opgebouwde reserveringen
Gebruikte reserveringen
Totale uitgaven
Resultaten
Financieel resultaat
Financieel resultaat ex. Reserveringen
Totaal opgebouwde reserveringen

4.3

2021
€ 42.580
€ 18
€ 2.118
€0
€0
€ 4.493
€0
€ 49.209

2020
€ 27.896
€ 447
€0
€0
€0
€ 6.326
€ 236
€ 34.906

verschil
€ 14.684
€ 429
€ 2.118
€0
€0
€ 1.833
€ 236
€ 14.303

2021

2020

verschil

€ 4.506
€ 491
€ 43.963

€ 3.310
€0
€ 19.877

€ 1.196
€ 491
€ 24.086

€0
€ 10.000
€ 58.960

€ 10.000
€0
€ 33.187

€ 10.000
€ 10.000
€ 25.773

2021
€ 9.751
€ 249
€0

2020
€ 1.719
€ 11.719
€ 10.000

verschil
€ 11.470
€ 11.470
€ 10.000

Bijzonderheden

Doelbestedingsratio
Het doelbestedingsratio is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. De voornaamste stijging ligt aan de in
2021 gebruikte reserveringen en de krimp van de stichting haar reserves. De doelbestedingsratio m.b.t.
lasten is nu recht getrokken door de daling in reserveringen ten opzichte van lasten.
Reserveringen: Huur
Dit bedrag is aanzienlijk kleiner, daar de stichting de juiste gegevens heeft gekregen om het merendeel van
deze kwestie op te lossen, door gebruik van de gemaakte reserveringen.
Vaste activa en voorraden
De stichting bezit geen vaste activa en de stichting haar voorraden zijn geen bezit voor commerciële
doeleinden. Hierom heeft de stichting een apart overzicht van voorraden die zij in haar bezit heeft en/of aan
haar beschikbaar gesteld zijn. Dit overzicht is alleen inzichtelijk voor overheidsinstanties waarvoor deze
opgesteld is.
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4.4

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 (Baten):
Totale Uitgaven (lasten):
Totale Bestedingen:
doelbestedingsratio/baten:
doelbestedingsratio/lasten:

€ 821.907
€ 818.801
€ 791.378
96.3%*
96,7%*

*Hoe dichter de stichting haar doelbestedingsratio 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).

5. Begroting
5.1

Begrotingsindicatoren

Gezien de stichting momenteel afhankelijk is van donaties zullen haar werkelijk bestedingen en
reserveringen op deze donaties gebaseerd zijn. Daarnaast zullen de maatregelen van de overheid een
mogelijk langdurig effect hebben op de stichting haar activiteiten en dus haar werkelijke baten en lasten. De
stichting is nog in afwachting van de behandeling van haar subsidieverzoek en rekent deze hierom niet mee.
Eigen verwervingen
De stichting verwacht op de groei van de afgelopen 2 jaar te kunnen voortborduren, echter wil de stichting
ook conservatief blijven in haar schatting wegens voornoemde externe effecten. De stichting verwacht in
2022 tussen de €24.000 en €30.000 te verwerven.
Gezamenlijke acties en acties van derden
De maatregelen hebben ook effect op deze categorieën. De stichting verwacht opnieuw of nieuwe
initiatieven op te kunnen zetten en daarmee tussen de €500 en €5.000 te verwerven.
Incidentele verwervingen
In 2021 kwam dit bedrag bijzonder hoog uit en de stichting verwacht in 2022 dat dit bedrag tussen de €2.000
en €4.000 zal liggen.
Reserveringen
zie bijzonderheden in hoofdstuk 4.

5.2

Begroting

Verwachte bestedingsratio's:
Doelbesteding en reserveringsratio ten opzichte van lasten worden verwacht samen rond de 90% te liggen. De
stichting verwacht weinig tot geen wervingskosten te hebben en de ratio ten opzichte van baten kleiner dan 5%
te houden. De stichting heeft in 2020 enkele uitschieters qua kosten gehad en verwacht door haar geïnitieerde
bezuinigingen, de ratio ten opzichte van lasten met 3 tot 5% te verlagen.
Inkomsten (baten)
Eigen verwerving
Gezamenlijke acties & Acties van derden
Subsidies en Fondsen
Overheidsvergoedingen
Incidentele verwervingen
Totale Inkomsten

2022
€ 24.000
€ 500
€0
€0
€ 2.000
€ 26.500

Uitgaven (lasten)
Kosten
Beheerkosten
Verwervingskosten
Bestedingen
Reserveringen
Opbouw reserveringen
Totale uitgaven

€ 7.000
€ 26.500

Resultaten
Financieel resultaat
Totaal opgebouwde reserveringen
Financieel resultaat ex. Reserveringen

€0
€ 7.000
€ 7.000
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