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Amsterdam, 10 februari 2020

Betreft: Samenstellingsverklaring van de accountant

Geachte bestuur,

Met vriendelijke groet,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J.E.J.M. Mooren
Accountant Administratieconsulent

Peer-groep 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

Baarsjesweg 224, info@peer-groep.nl iban NL12TRIO 0784 9292 54

1058 AA  Amsterdam peer-groep.nl kvk 60642467

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

De jaarrekening van Stichting Because We Carry te Amsterdam is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2018 en de staat van baten en lasten over 2018.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze 
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam 
met onze kennis van Stichting Because We Carry. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

mailto:info@peer-groep.nl


                                                            Jaarverslag 2018

Because We Carry is een Amsterdamse stichting. Wij: Kaatje, Claudia, Sandrine, Lisette, Carlijn, Helmi, Hettie, 

Carolien, Eva F, Dagmare, Eva B, Thierry en Steffi en inmiddels honderden vrijwilligers van over de hele 

wereld vormen Because We Carry, verder te noemen BWC. Samen maken wij klein en groot verschil, dag in 

dag uit op het Griekse eiland Lesbos.

Ik, Steffi, heb in 2015 besloten om gevluchte moeders en kinderen te gaan helpen en mijn hartenkreet is 

uitgegroeid tot structurele dagelijkse hulp. Step by step ontstond ons sterke, zachte en flexibele team. 

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een middelgrote stichting, die mega verschil maakt voor alle gevluchte 

mensen die leven op Kara Tepe en kamp Moria. Onze programma’s geven hoop, vreugde en weer een beetje 
vertrouwen.

Ons motto is #NietLullenMaarPoetsen. Geen ellenlange vergaderingen, budgetplannen, protocollen en lange 

termijn doelen. Lesbos verkeerd in crisis en crisis is niet te plannen, niet te volgen en niet te vormen. Wij 

bewegen dus altijd mee. De balans tussen ritme en ruimte is voor ons van groots belang. Ritme betekent 

voor ons dat we één of twee keer per week een bepaald programma aanbieden, wat er ook gebeurt. Ook al 

is er brand, zijn er veel nieuwe aankomsten of zijn er stakingen. De programma’s gaan door (tenzij dit 
onveilig is). De ruimte om te handelen is van groot belang voor ons omdat de crisis constant beweegt. Elke 

week kijken we naar wat er die week het hardste nodig is en dan maken we het groots haalbare verschil. 

Onze weken hebben dus ritme en ruimte.

Wij werken met een super fijn systeem; elke week komen er ongeveer zeven mensen van over de hele 

wereld naar ons toe om ons te helpen. Samen lopen wij een estafette, het stokje wordt na een week weer 

over gedragen aan een fris & sterk nieuw team. Op het eiland zijn ongeveer vijf vaste Because We Carry 

krachten: zij vormen de veilige basis en zijn op de hoogte van alle bewegingen en benodigdheden.
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MISSIE

JIJ BENT KEIHARD NODIG OM DE WERELD MOOIER TE MAKEN. WEET DAT JE GROOT GENOEG BENT OM 

VERSCHIL TE MAKEN. GA STAAN, LAAT JE HOREN, LAAT JEZELF ZIEN. MAAK VERSCHIL, GROOT EN KLEIN, ELKE 

DAG WEER. EN WANNEER JIJ EN JIJ EN JIJ DAT DOEN, KUNNEN WE SAMEN DE WERELD MOOIER MAKEN.

GEEF ELKAAR DUS DE HAND, LEEF JE GROOTSTE JIJ MET DE ANDER GELIJKWAARDIG AAN JE ZIJ EN LATEN WE 

ER EEN FIJNERE WERELD VAN MAKEN.

VISIE

WIJ GELOVEN IN DE GOEDHEID EN KRACHT VAN DE MENS. WIJ ZIEN EEN WERELD WAARIN WIJ UIT ELKAAR 

GEDREVEN WORDEN EN ZELFS TEGEN ELKAAR OP GESTOOKT WORDEN. DEZE VERDELING BRENGT ONS 

NERGENS, ALLEEN BIJ ANGST EN WIJ WILLEN NIET IN ANGST LEVEN. WIJ WILLEN VANUIT HOOP, PLEZIER EN 

VERTROUWEN LEVEN. WIJ HEBBEN ERVAREN DAT WANNEER WIJ DE ANDER DURVEN TE ONTMOETEN, 

WANNEER WIJ BEREIDT ZIJN DE ANDER TE HELPEN, WIJ OOK ONSZELF HELPEN OM NOG MEER ONZELF TE 

ZIJN. DAN IS ER GEEN ANGST, WANT WAT BLIJKT, DE ANDER IS NET ZOALS WIJ ZIJN. MET DEZELFDE 

KERNWAARDEN, DEZELFDE BEHOEFTES EN MET DE DEZELFDE ANGST OM ANDERS TE ZIJN DAN WEER EEN 

ANDER. HET ELKAAR HELPEN, VANUIT EEN GEVOEL VAN GELIJKHEID, KALMEERT ONS HART. HET BIJ DE 

ANDER ONZELF DURVEN ZIJN VERZACHT ONS BREIN. KWETSBAARHEID EN DAADKRACHT OM ELKAAR TE 

WAARDEREN MET ALLE VERSCHILLEN EN DE WETENSCHAP DAT WE HETZELFDE ZIJN STELT ONS GERUST. HET 

GEEFT ONS EN DE ANDER HOOP, HOOP DIE HARD NODIG IS. DE WERELD STAAT IN BRAND EN WANNEER WIJ 

ALLEMAAL SAMEN KOMEN, ONZE SCHOUDERS ERONDER ZETTEN EN TEZAMEN NAAR DE FRONTLINIE GAAN, 

VOELEN WIJ ONS STERK EN GEDRAGEN. WIJ ZULLEN DE KLOOF TUSSEN ELKAAR OPVULLEN MET LIEFDE, DE 

BEDACHTTE GRENZEN VERVAGEN EN HET GEVOEL VAN SAMENHORIGHEID VERGROTEN. SAMEN ZIJN WIJ 1. 

DAT SUST, BRENGT RUST EN GEEFT VERTROUWEN. ELKE STAP DIE WIJ ZETTEN ZAL IN DE RICHTING ZIJN VAN 

SAMENZIJN. WANT ONZE VISIE IS SAMENZIJN. DAARMEE ZULLEN WIJ HET VERTROUWEN IN DE MENSHEID 

WEER HERSTELLEN.
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ZO MAAKTEN WIJ IN 2018 verschil
In 2018 hebben wij ons gefocust op de secties in Moria. In deze secties A,B,C & D leven alleenreizende 

vrouwen, moeders en hun kinderen en kinderen alleen. Wij hebben sectie B & C winterproof gemaakt door 

het creëren van beschutting, we hebben de secties geëgaliseerd, gravel gestrooid en betonnen paden aan 

gemaakt. We hebben in sectie C alle isoboxen roze en zeegroen geverfd, planten gekocht, buitenkeukens 

gebouwd en zitplekken gemaakt. In sectie B, bij de alleenreizende kinderen hebben we een Safe Space 

gebouwd. Een veilige ruimte van 40m2 waar inmiddels allerlei progamma’s plaatsvinden, waaronder onze 
Barbershop. We hebben een grote overdekte foodline gebouwd op Moria. Een extreem intens project waar 

veel bij kwam kijken. Geen favoriet project, omdat de foodline meer op een kooi lijkt, maar voor de 

veiligheid is dit wel de beste keuze. Want 3 x per dag moeten er duizenden mensen in de rij staan om hun 

eten op te halen! Op Kara Tepe hebben we een Beautysalon aangeschaft en een Babershop, beide ook met 

veel steun van toffe helpers uit Nederland. We hebben op Kara Tepe de Chai uitgebouwd. De plek, waar je 

voorheen alleen een kop thee kon krijgen, is omgetoverd tot prachtige Chill Out waar zelfs een klein 

bibliotheekje aanwezig is. We zijn een fietsenproject gestart: Because We Bike. Sinds half 2018 rijden alle 

resident volunteers op onze fietsen rond. De yurt (gebouwd in 2017 ~ afgeschreven in drie jaar) is ook verder 

uitgebouwd en aangekleed.

BWC groeit snel, elk jaar komen er meer mensen bij om mee te helpen. We zijn een flinke beweging 

geworden en daar horen verantwoordelijkheden bij. Die nemen wij. Onze programma’s en onze 
ondersteuning in de needs zijn behoorlijk groot. Gemiddeld geven wij 50.000 euro per maand uit. We 

hebben vanwege onze verantwoordelijkheden, waaronder ook het uitdelen van 1300 ontbijtjes elke dag, een 

reserve achter de hand opgebouwd. Deze is idealiter rond de 250.000 euro. Dit is ons nieuwe ‘nulpunt’, We 
zijn in de zomer van 2018 wel onder die 250.0000 euro gekomen, omdat er in de zomermaanden minder 

donaties binnen kwamen en er wel veel needs waren door de extreme hitte, later in het jaar kwamen er 

weer meer donaties binnen. Einde jaar zijn er veel mensen die ons willen steunen dan ontvangen we 

gemiddeld meer donaties. Inmiddels weten we dat we in januari hogere uitgave hebben, deze grote 

verschillen zorgen ervoor dat we ons altijd okay blijven voelen over het achter de hand gehouden bedrag.
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De Balans van 2018 in een notendop

De bovenste bedragen in de balans zijn de twee reservepotjes, een Bestemming reserve (de yurt op Kara 

Tepe die we afschrijven in de drie jaar) en Continuïteit reserves, die eindigt in 2018 op (ruim) vijf maanden 

geld in de pot, om te kunnen doen wat nodig is. Daaronder staan nog wat schulden, dat zijn rekeningen die 

bijvoorbeeld nog bij 2017 hoorde alleen in 2018 betaald zijn en onverwachte kosten over 2017 die in 2018 

binnenkwamen. We sloten 2018 af met ruim 300.000 euro op de rekening. Dat is in een normale lijn 

wanneer je kijkt naar inkomsten, uitgaven en de reservepot in de balans van 2017. 

Op de tweede pagina volgen de Baten, onze inkomsten. Het grootste gedeelte van de donateurs van BWC is 

ook vrijwilliger tijdens een missie-week op Lesbos. Wij vragen namelijk elke vrijwilliger, die met ons meegaat 

op een missie-week, bij te dragen aan de kosten van het ontbijt en de basiskosten van al onze activiteiten op 

Kara Tepe en Moria. Zoals je in onze balans kunt zien, komt ongeveer de helft van onze donaties binnen via 

vrijwilligers en team donaties. De andere helft komt via social media acties en andere manieren van 

ondersteuning zoals, True Art Of Giving, een platform dat een aantal keren per jaar voor BWC een veiling 

organiseert. Wij halen veel donaties op voor needs in het veld. Zoals kinderwagens, kruiken, babymelk, 

slaapzakken en eetpakketten.

Dan volgt er een lijstje met Besteed aan doelstellingen. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk donaties aan 

ons doel te besteden. Dat lukt redelijk. Wij willen in de toekomst naar 100% besteding aan ons doel en de 

kosten zoals personeel en kantoorhuur, laten steunen door grotere partijen en mensen die het tof vinden 

om ons daar specifiek bij te helpen. Het is volstrekt logisch dat er mensen bij ons werken en daar geld voor 

krijgen om hun kinderen te onderhouden en eten op tafel te zetten, en toch blijft het binnen een stichting 

vreemd voelen, vinden wij zelf. Dus daar willen we in groeien! Alle hulp is welkom.

Goed, terug naar de donaties die naar het doel zijn gegaan, je ziet dat daar bijna vijf ton naar Kara Tepe is 

gegaan voor de programma’s en voornamelijk het ontbijt. Dat is een dikke 10.000 euro per week. En ruim 
een ton is naar programma’s op Moria gegaan. Dan volgt een rijtje met kosten die onder Overig staan. Wij 
zijn een Nederlandse club vrouwen, die van en naar het eiland reizen, we huren daar huizen en auto’s. Een 
aantal van hen krijgt salaris en anderen krijgen een vrijwilligersvergoeding. Omdat dit direct met het 

uitvoeren van de doelstelling in verbinding staat ~ anders kunnen wij niet doen wat nodig is. Wat wij doen 

staat in deze uitgaves op deze plek.

Dan volgt een saai stukje dat Kosten Beheer en organisatie heet, dat betekent eigenlijk, wat is er in 

Nederland nodig om BWC op Lesbos goed te ondersteunen. Daar vind je een stukje kosten terug van 

salarissen, sociale lasten en notariskosten. Dit is echt ons kantoorwerk. Niet actief voor Lesbos maar wel 

ondersteunend om de stichting te dragen.
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het resultaat)

€ € € €
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfster reinen en gebouwen - 14.144

- 14.144

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 300.739 240.761

300.739 254.905

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

€ € € €
PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves 1.764 205.170
Continuiteitsreserve 250.000 10.000

251.764 215.170

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 33.637 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.872 -
Overige schulden 7.466 28.499
Overlopende passiva - 11.236

48.975 39.735

300.739 254.905

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Werkelijk 2018 Werkelijk 2017

€ €

BATEN

Opbrengst funding 895.288 664.897
895.288 664.897

LASTEN

Personeelskosten
Lonen en salarissen 121.601 -
Premies werknemersverzekeringen 21.159 -
AF: doorbelaste personeelskosten -142.760 -

- -

Besteed aan doelstellingen
Project KT 482.087 365.924
Project Moria 100.067 82.344
Overige projectkosten 183.575 67.128

765.729 515.396

Instandhoudingskosten
Kosten beheer en administratie 18.372 67.716
Wervingskosten 74.090 -

92.462 67.716

858.191 583.112

Financiële baten en lasten -503 -7.143

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 36.594 74.642

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging aan bestemmingsreserve 36.594 74.642
Onttrekking uit bestemmingsreserve -240.000 -
Toevoeging aan continuiteitsreserve 240.000 -

36.594 74.642
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

TOELICHTING ALGEMEEN

Oprichting stichting
Stichting Because We Carry is opgericht op 20 november 2015. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder het nummer 64596559.

Doelstellingen
De stichting stelt zich tot doel:
Het uitvoeren van en het ondersteunen, het coördineren, het samenwerken met welke soort organisaties dan ook, in het 
begeleiden van activiteiten en producten die de eerste en vervolg opgang van de leefomstandigheden van hulpbehoeften 
in het algemeen en van vluchtelingen in het bijzonder zowel in het binnen- en buitenland verbeteren alsmede het verlenen 
en bieden van primaire en secundaire hulp - waaronder, maar niet eenkel begrepen kleding en voeding.

Vegelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit het rapport 2017. In verband met wijzigingen in het rekeningschema is 
vergelijking met 2017 niet mogelijk.

Begroting
In afwijking van RJ650 alinea 312 is geen begroting opgenomen in de staat van baten en lasten. De reden hiervoor is dat 
de omvang van de directe noodhulp niet te begroten is.

Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig RJ 650 (Fondsenwervende instellingen)

Personeelsleden
De stichting maakte voor de uitoefening van haar activiteiten voornamelijk gebruik van vrijwilligers. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide 
middelen volledig ter vrije beschikking.

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen besteed te worden 
overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop vormen de donaties 
en giften die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten.

Stichting Because We Carry heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als sociale last verantwoord zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstellingen (noodhulp). 

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
€ €

Liquide middelen
Triodosbank 300.739 240.639
Kas - 122

300.739 240.761

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Reserves
Bestemmingsreserve 1.764 205.170
Continuiteitsreserve 250.000 10.000

251.764 215.170

Bestemmings-
reserve

Continuiteits-
reserve

€ €
Stand per 1 januari 205.170 10.000
Toevoeging aan 36.594 240.000
Onttrekking uit -240.000 -
Stand per 31 december 1.764 250.000

31-12-2018 31-12-2017
KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 33.637 -

33.637 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Te betalen Loonheffing 7.872 -

7.872 -

Overige schulden
Nog te betalen 2.914 28.499
Te betalen vakantiegeld 4.552 -

7.466 28.499

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen - 11.236

- 11.236

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2018 nader toegelicht:
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
€ €

Opbrengst funding 
Opbrengst funding team 438.087 -
Opbrengst funding acties & donaties 457.201 664.897

895.288 664.897

LASTEN

Personeelskosten 
Lonen en salarissen 121.601 -
Premies werknemersverzekeringen 21.159 -
AF: doorberekening -142.760 -

- -
Lonen en salarissen 
Brutolonen 112.058 -
Vakantiefonds 9.543 -

121.601 -

Premies werknemersverzekeringen
Premies werknemersverzekeringen 21.159 -

21.159 -

Project KT 
KT Programma 482.087 365.924

482.087 365.924

Project Moria
Moria Programma  91.936 82.344
Moria nagekomen kosten vorig boekjaar  8.131 -

100.067 82.344

Overige projectkosten
Afschrijvingskosten   14.144 14.144
Huisvesting Lesbos vrijwilligers   29.879 -
Vervoer op Lesbos   48.804 -
Vervoer naar Lesbos (personen)   10.412 -
Uitvoeringskosten programma's KT en Moria   13.057 -
Salarissen projecten   44.823 -
Vakantiegeld projecten   3.817 -
Sociale lasten projecten   8.464 -
Vrijwilligersvergoedingen   10.175 52.984

183.575 67.128

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2018 nader toegelicht:

- 15 -




