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Amsterdam, 29 oktober 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Peer Accountants 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

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

1058 AA  Amsterdam www.peer-groep.nl kvk 60642467

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van

uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting,

welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport

opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Because We Carry te Amsterdam te Amsterdam is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans 

per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende 

toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 te Amsterdam.

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.



Hoogachtend,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J.E.J.M. Mooren

Accountant Administratieconsulent

Peer Accountants 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

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

1058 AA  Amsterdam www.peer-groep.nl kvk 60642467

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.



Jaarverslag 2019
Wij zijn Because We Carry.  Een stichting met de basis in Amsterdam en de focus vol op Lesbos.

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?
Er is maar een categorie mens. We willen allemaal gehoord en gezien worden. Laten we ons best 

doen om elkaar te horen, om elkaar te zien en vooral om elkaar te waarderen. 

Verandering begint bij jou. Het begint bij mij. Het begint bij ons allemaal.

#FULLOFHOPE 

Ons verhaal
In 2015 zijn we naar Lesbos gegaan, omdat we zulke heftige beelden zagen van mensen op de 

vlucht. Ze waren in ons 'veilige Europa', relatief dichtbij op slechts een vliegticket verwijderd van ons 

bed.

We zijn gegaan, gewoon gegaan, met duizenden babydragers.

We stonden in het water, droegen kinderen en troosten moeders- helemaal overstuur. We 

smeerden duizenden boterhammen, met pindakaas en jam. We deelden billendoekjes en luiers uit 

en gingen zelf ook half overstuur, na een week zonder slaap, naar huis.

Thuis voelde niet meer thuis, dus we besloten weer en weer te gaan. We creëerden een superfijn 

systeem: elke week komen ongeveer zeven mensen naar het eiland toe om ons te helpen met 

helpen. Samen lopen wij een estafette, het stokje wordt na een week weer overgedragen aan een 

fris & sterk nieuw team. Zo namen we steeds meer op ons en werden groter en maakten meer 

verschil.

In 2019 waren op het eiland zes vaste Because We Carry krachten: zij vormen de veilige basis en 

zijn op de hoogte van alle bewegingen en benodigdheden. In Nederland bestaat ons  team in 2019 

uit zeven  vrouwen en een man.
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ZO WERKEN WIJ
Niet lullen maar poetsen. 

Wij houden geen ellenlange vergaderingen, maken geen budget plannen, protocollen en lange 

termijndoelen. Lesbos verkeert in crisis en crisis is niet te plannen, niet te volgen en niet te vormen. 

Wij bewegen dus altijd mee. Onze weken hebben ritme en ruimte, en die balans 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 grootst haalbare verschil.

EN NU WORDT HET EEN BEETJE SPIRITUEEL
Wij zijn allemaal gelijk, hebben dezelfde behoeften. Als wij met elkaar in kwetsbaarheid, naast 

elkaar durven te staan in de arena van het leven, elkaar steunen en helpen, is alles mogelijk. Dan 

worden onze krachten  verveelvoudigd, worden onze harten verzacht, onze breinen flexibel.. 

We moeten elkaar helpen, zeker wanneer het leven een beetje moeilijk is.

Mensen op de vlucht hebben zoveel gezien, gevoeld, geroken en gehoord, hun lichaam heeft 

zoveel verdragen en zoveel opgeslagen om te verwerken. Pas als je je eerst weer een beetje mens 

voelt, krijgt het zaadje dat opnieuw beginnen heet een kans om zich te ontkiemen. 

En dus was onze missie in 2019 ook weer om het leven van deze 21.000 gevluchte mensen op het 

eiland, in de kampen van Moria en Kara Tepe, iets draaglijker te maken.

ZO MAAKTEN WIJ IN 2019 VERSCHIL
2019 was vooral het jaar dat we echt voet aan de grond kregen op Moria. Dit jaar besteedden we 

292.392,52 euro aan hulp op  Moria, in 2018 was dat nog maar 100.067,06 euro. Een ongelooflijk 

grote toename. Het aantal bewoners nam enorm toe. En we kregen dit jaar echt een voet tussen de 

deur en konden met programma’s en distributies voor het eerst ons stempel zetten. 
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MORIA
In Moria kwamen dit jaar zo ongelooflijk veel mensen aan: we gingen van 6.500 naar het 

beangstigende aantal van 21.000 bewoners. Mensen die zonder ook maar iets waren aangekomen, 

zelfs niets hadden om op te liggen. We gingen meteen in de actie, en zamelden in Nederland 

yogamatjes in en kochten op Lesbos 7.000 slaapzakken. Ook gaven we iedereen in de secties een 

schoon matras. 

Het was zo koud, we besloten kruiken te kopen en kregen enorme steun van donaties uit 

Nederland. Ook startten we een actie ‘een warm nestje voor de allerkleinsten’: we kochten 

honderden  kinderwagens.

Dit jaar waren er ongelooflijk veel winterjassen nodig.  Samen zamelden we 21.000 jassen in. We 

waren alleen niet goed voorbereid op het grote aantal kleinere mannen op Moria. Dus hoewel we 

zoveel jassen inzamelden, moesten we ook heel veel extra inkopen- het hele eiland hebben we 

leeggekocht- van met name mannenjassen met maat S. 

We hebben het hele jaar door heel veel needs gedistribueerd, simpelweg omdat we flexibel 

meebewegen met wat er op dat moment nodig is, hands on zijn, en daar gaan waar de crisis ons 

heen beweegt. Ook na de grote brand, zorgden we ervoor dat de mensen weer alles kregen wat ze 

nodig hebben. We kregen veel donaties van fijne producten van bedrijven, zamelden in, of kochten 

het zelf in.  

Als we zien dat er iets nodig is, zorgen we ervoor dat we het regelen. Punt. 

Een ander groot deel van onze kracht zit in het brengen van schoonheid, een glimlach, juist in deze 

lastige situatie waar de mensen op de vlucht in zitten. Doordat het aantal bewoners enorm toenam, 

verrees naast sectie C met de alleenreizende vrouwen ineens ook sectie D en zelfs sectie E. Dat 

waren intens treurige plekken, afgescheiden door prikkeldraad, waar ook kleine kinderen moesten 

wonen. Het prikkeldraad mocht niet weg van het kamp management, en dus zijn we de hekken 

gaan versieren. We hebben sectie C verder opgeknapt, en alle huizen groen en oudroze geverfd in 

plaats van grijs en grauw. Schoonheid is volgens ons een  levensbehoefte. Het verzacht de ogen, 

en dus de ziel. 

Naast de grauwheid die moest worden bestreden, werd vuilnis een steeds groter probleem. We 

organiseerden schoonmaakacties, Team Clean noemden we dat,  op Moria. En we zijn begonnen 

met een lokale vuilnisdienst in te huren. Dit liep al vrij snel uit de hand- er was zoveel vuilnis.
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Programma’s
De wekelijkse programma’s zijn de kern van BWC, onze basis, de routine die wij de bewoners 

bieden in alle hectiek. Ook op Moria wilden we graag een extra sportmoment aanbieden: en dus 

hebben we een renclub opgezet. 

En het was heel fijn om ook op Moria een barber te kunnen aanbieden voor de alleenreizende 

mannen. Op Kara Tepe verzorgden we al langer de barbershop, hier was dit jaar voor het eerst de 

mogelijkheid om een barbertraining te volgen. Een echte opleiding, compleet met certificaat. Een 

kans om jezelf weer te ontplooien, te werken aan je toekomst. Je weer nuttig voelen is zo 

ongelooflijk belangrijk voor je ontwikkeling en gevoel van zelfwaarde. 

Voor de kinderen van Moria en ook van Kara Tepe, organiseerden we in 2019 een groot 

yogafestival. En poeh, dat was echt een heel groot evenement. We noemden het Full of Hope, en 

dat was precies wat het- niet alleen de kinderen maar ook ons- bracht: zoveel hoop. We vlogen heel 

veel vrijwilligers in voor een animatieteam van 40 man sterk. We beelden tien dieren uit met de 

kinderen, deden ze na, en maakten ook flyers van elk dier met positieve affirmaties. Het konijn: I 

feel safe. De leeuw: I feel strong. Dat brengt zoveel teweeg in dat lieve kinderhart.  

Dagenlang waren we bezig met een grasmat, die de grond van het grote plein in Moria helemaal 

bedekte, en samen met de bananenbomen die we mee naar binnen namen, en honderden meters 

slingers, Moria omtoverde tot een magische plek. Ongelooflijk ontroerend en aangrijpend en 

inspirerend om in de bloedhitte, met duizenden en duizenden kinderen te dansen op The Gift van 

Joep Beving. Het is het mooiste wat we ooit hebben gedaan. Echt een droommoment. 
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KARA TEPE
Een nieuwe keuken

Het was dit jaar echt tijd om het belangrijkste moment van de dag, het ontbijt, in Kara Tepe weer 

van wat nieuw elan te voorzien. Niet alleen hadden we in mei een grote fruitdistributie, om echt wat 

meer vitamines te kunnen geven aan deze kwetsbare mensen. 

Ook de plek waar we het ontbijt voorbereiden was echt aan vervanging toe. 

Met veel tranen namen we afscheid van de nostalgische oude foodtruck waar we vier jaar lang zo 

hard in hebben gewerkt. En als we dan toch helemaal opnieuw konden beginnen, zorgden we er 

meteen ook voor dat de nieuwe keuken echt creme de la creme was, en van alle gemakken 

voorzien. We kochten een nieuwe container, en in Nederland zelfs een professionele keuken, en 

een professionele horecakoeling- want er gaan per dag zo maar tien dozen bananen doorheen. 

Voor de niet gekoelde etenswaren bouwden we een superpraktische en stevige storage. Ook 

hebben we de keuken meteen ingericht met bijvoorbeeld een oven, zodat we voor kleine 

evenementjes zelf lekkere dingen kunnen maken. 

De ramadan hebben we nu dan ook megagroot aangepakt: voor 1300 mensen bereiden we in onze 

prachtige nieuwe keuken een maand lang een voedzame maar ook echt feestelijke maaltijd. Die 

maaltijd gebruiken de mensen samen, voor de dageraad, en dus delen we het ‘s avonds laat al uit. 

Omdat het een hele hoopvolle maand is voor de moslims, pakken we echt uit; het is een maand van 

bezinning, en een maand van herijken: waarin je bepaalt waar je staat voor de rest van het jaar. 

Van de ramadan een feest maken is een hele klus en die klaren we in praktische zin niet alleen: we 

krijgen heel veel hulp van onze resident volunteers en ook van vrijwilligers van andere NGO’s. Maar 

financieel dragen we het wel helemaal zelf. 

Naast ons ontbijt is het de bedoeling dat de mensen van Kara Tepe zelf een maaltijd kunnen 

bereiden, in de community kitchens. Tot onze grote frustratie werkten die al heel lang niet, en we 

vonden het hoog tijd om hier een oplossing voor te bedenken. In een hele bijzondere samenwerking 

hebben we met alle communities zelf hoogwaardige stoves gebouwd van goede materialen. Een 

supermooi proces, waarin elke bevolkingsgroep een stove kreeg naar eigen wens en ontwerp. Zo 

willen Afghanen graag een ronde stove, en Syriërs juist een vierkante, om op hun eigen manier hun 

typische gerechten te kunnen bereiden. Het maakte de stoves wat duurder, maar het gaf enorm 

veel voldoening om recht te kunnen doen aan ieders cultuur.

We gaven de kinderen op Kara Tepe een eigen kinderservies. We zijn begonnen met een 

sportprogramma in de yurt, speciaal voor de mannen.  De welkomstpakketten waren een grote 

uitgavenpost: voor iedereen die aankomt maken we een pakketje met de basics: borden, bestek, 

een thermosfles, een eerste hulp pakket en zeep.
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I CARRY
De jasseninzameling was in 2019 zo’n enorme operatie, we besloten dat we hier echt een grotere 

plek voor nodig hadden. Met heel veel moeite vonden we dat landje, en toen de jassendistributie 

voorbij was, wilden we hier echt een heel mooi speciaal project opzetten.

Het was al langer een grote droom om meer voor de zwangere vrouwen te kunnen betekenen, en 

het idee voor I Carry stond al snel als een huis. We regelden een container, verfde m roze, en toen 

ging alles heel erg snel. 

Voor we het wisten hadden we een megafijn programma met workshops vol zachte zorg over 

dragen, baren en voeden. En elke twee weken twee fijne vrijwilligers met een achtergrond in de 

zorg, die de vrouwen op de vlucht met raad konden bijstaan in de laatste weken van hun 

zwangerschap. 

Het bezoek aan het ziekenhuis na de geboorte en het uitdelen van een Carrybag is een heel 

belangrijk onderdeel van I Carry. Deze Carrybags vullen wij met spulletjes voor de kersverse mama 

en haar kleintje. Verzorgingsspullen zoals kraamverband, cremetje, speentjes en luiers kopen wij 

lokaal in. Voor de lekkere zachte huispakken voor mama en de kledingpakketjes voor de kindjes 

zamelen wij in, in Nederland. 

Ook hebben we in 2019 heel veel babydragers ingezameld, en die aan de pasbevallen vrouwen 

uitgedeeld.

Alleen voor de zwangere en pasbevallen vrouwen van Moria en Kara Tepe zorgen voelde niet 

genoeg: we besloten ook naar Samos te gaan en daar babydragers, kinderwagens, kleertjes en de 

essentiële spulletjes voor je baby uit te delen aan de vrouwen op de vlucht. 

Een hele dankbare reis. 

GROTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
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 in 2019 65.000 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 hebben wij ten opzichte van 2018 

bijgesteld naar 300.000 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 2019 in een notendop 
De bovenste bedragen in de balans onder Passiva zijn de twee reservepotjes; een 

Bestemmingsreserve en Continuïteit reserves, die eindigt in 2019 op zes maanden geld in de pot, 

om te kunnen doen wat nodig is. 

Daaronder staan nog wat schulden, dat zijn rekeningen die bijvoorbeeld nog bij 2018 hoorden maar  

in 2019 zijn betaald, en onverwachte kosten over 2018 die in 2019 binnenkwamen. We sloten 2019 

af met bijna 446.252 euro op de rekening. Dat is in een normale lijn wanneer je kijkt naar 

inkomsten, uitgaven en de reservepot in de balans van 2018. 

Onder Baten, staan onze inkomsten. Het grootste gedeelte van de donateurs van BWC is ook 

vrijwilliger tijdens een missie-week op Lesbos. 

Wij vragen 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 afgerond 40% van onze donaties binnen via vrijwilligers en team donaties. 

Afgerond 60% van het totaal, komt via social media-acties en andere manieren van ondersteuning. 

Deze verhouding was in 2018 50/50.

Dat geld besteden we vooral aan needs in het veld.  Zoals kinderwagens, kruiken, babymelk, 

slaapzakken en eetpakketten. En aan onze projecten - Besteed aan doelstellingen, noemen we dat.

Aan onze doelstellingen is is 2019 in totaal  947.376 euro  uitgegeven (inclusief de 

uitvoeringskosten van de projecten).  Dit is ongeveer 182.000 euro meer dan in 2018  - dit komt 

doordat we meer mensen hebben geholpen op Moria. 

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

programma’s van Kara Tepe is gegaan, voornamelijk het ontbijt. Dat is een dikke 10.000 euro per 

week.

En dat er bijna 3 ton naar programma’s op Moria is gegaan. Dat is bijna 2 ton meer dan het vorige 

boekjaar. 

Dan volgt een rijtje met kosten die onder Overig staan. Wij zijn een Nederlandse club vrouwen, die 

van en naar het eiland reizen. Een aantal van hen krijgt salaris en anderen krijgen een 

vrijwilligersvergoeding. 

De weekteams worden door ons gehuisvest. Kortom we huren daar huizen en auto’s en vergoeden 

de vliegtickets van het vaste team. Dit staat direct in verbinding met het uitvoeren van de 

doelstelling ~ anders kunnen wij niet doen wat nodig is. Wat wij doen staat bij deze uitgaves op 

deze plek. 

Dan volgt een saai stukje dat Kosten Beheer en administratie 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 administratie- en advieskosten. Dit is echt ons kantoorwerk. Niet 

actief voor de programma’s op Lesbos maar wel ondersteunend om de stichting te dragen. Deze 

kosten waren 3,2 % van onze inkomsten.

- 11 -



Wervingskosten betekent de kosten die wij maken om donaties te ontvangen. Wat doen wij dag in 

dag uit, om inkomsten binnen te krijgen? Het schrijven van verhalen, social media posts, het praten 

met jan en alleman via sms, appjes, Instagram, email en ga zo maar door. 

De Wervingskosten zijn ten opzichte van 2018 praktisch gelijk gebleven: 73.599 euro.

Deze kosten zijn 6% van onze inkomsten.

We zijn er dan bijna, op wat Triodos bankkosten na. Met deze bank zijn wij trouwens extreem blij. 

Haar missie sluit uitstekend aan bij die van ons. 

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk donaties aan onze doelstelling te besteden. Dat lukt ons 

goed. Ons overheadpercentage, de kosten Werving en Beheer ten opzichte van de totale Baten, is 

9,2 %. Wij willen in de toekomst naar 100% besteding aan ons doel. En de kosten van bijvoorbeeld  

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. 

Het vermogen is met 160.000 euro gegroeid. Dit betekent in de toekomst veel meer mensen helpen 

op een nog effectievere, duurzame en liefdevolle manier. En daar sluit ik dit bestuursverslag van 

2019 graag mee af. Natuurlijk never nooit niet zonder een doel voor 2020 te stellen. Ons doel is 

groeien met ons team en nog meer mensen op Moria helpen. We gaan grote inzamelacties in 

Nederland op poten zetten en we beloven dat we ons een slag in de rondte werken om in ieder 

geval van Lesbos een betere plek te maken. Onze droom blijft natuurlijk dat we niet meer nodig 

zullen zijn op Lesbos, omdat alle mensen opgevangen zijn, verspreid over Europa, in echte huizen, 

met echte kansen. 

Because We Carry

Steffi de Pous
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 1.426 -

1.426 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen 2.581 -

2.581 -

Liquide middelen 446.252 300.739

450.259 300.739

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

€ € € €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Bestemmingsreserves 112.220 1.764

Continuiteitsreserve 300.000 250.000

412.220 251.764

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 27.440 33.637

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.122 7.872

Overige schulden 6.477 7.466

38.039 48.975

450.259 300.739

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Because We Carry

Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Werkelijk 2019 Werkelijk 2018

€ €

BATEN

Opbrengst funding 1.225.700 895.288

1.225.700 895.288

LASTEN

Personeelskosten

Lonen en salarissen 110.994 121.601

Premies werknemersverzekeringen 19.644 -

Overige personeelskosten - -

AF: doorbelaste personeelskosten -130.638 -121.601

- -

Besteed aan doelstellingen

Project KT 477.613 482.087

Project Moria 292.393 100.067

Overige projectkosten 177.370 183.575

947.376 765.729

Instandhoudingskosten

Kosten beheer en administratie 39.405 18.372

Wervingskosten 73.599 74.090

113.004 92.462

1.060.380 858.191

Financiële baten en lasten -4.864 -503

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 160.456 36.594

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan bestemmingsreserve 160.456 36.594

Onttrekking uit bestemmingsreserve -50.000 -240.000

Toevoeging aan continuiteitsreserve 50.000 240.000

160.456 36.594
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

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.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Because We Carry, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

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.

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.

Personeelsleden

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.								

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.								

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen besteed te worden 

overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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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.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven 

over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de 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). 

Inventaris Totaal

€ €

Investeringen 1.698 1.698

Afschrijvingen -272 -272

Mutaties boekjaar 1.426 1.426

Aanschafwaarde 1.698 1.698

Cumulatieve afschrijving eind boekjaar -272 -272

Boekwaarde per 31 december 2019 1.426 1.426

Afschrijvingspercentage

- Inventaris 20%

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vorderingen

Overige vorderingen

Waarborgsommen 1.750 -

Voorschot netto lonen 831 -

2.581 -

Liquide middelen

Triodosbank 439.570 300.739

Buckaroo 5.162 -

PayPal rekening 1.520 -

446.252 300.739

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2019 nader toegelicht:
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PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmings-

reserves

Continuiteïts-

reserve Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 1.764          250.000 251.764

Toevoeging aan 160.456            50.000 210.456

Onttrekking uit -50.000                      - -50.000

Stand per 31 december 112.220 300.000 412.220

31-12-2019 31-12-2018

KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen Loonheffing 4.122 7.872

4.122 7.872

Overige schulden

Nog te betalen - 2.914

Te betalen vakantiegeld 3.997 4.552

Nog te betalen accountantskosten 2.480 -

6.477 7.466
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2019 Werkelijk 2018

€ €

Opbrengst funding 

Opbrengst funding team 507.777 438.087

Opbrengst funding acties & donaties 691.786 457.201

Opbrengst funding True art of giving 24.392 -

Opbrengst funding buggy 1.745 -

1.225.700 895.288

LASTEN

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 110.994 121.601

Premies werknemersverzekeringen 19.644 -

AF: doorberekening -130.638 -121.601

- -

Lonen en salarissen 

Brutolonen 102.465 113.012

Vakantiefonds 8.529 8.589

110.994 121.601

Premies werknemersverzekeringen

Premies werknemersverzekeringen 19.644 -

19.644 -

Project KT 

KT Programma 477.613 482.087

477.613 482.087

Project Moria

Moria Programma  292.393 91.936

Moria nagekomen kosten vorig boekjaar  - 8.131

292.393 100.067

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2019 nader toegelicht:
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Werkelijk 2019 Werkelijk 2018

€ €

Overige projectkosten

Afschrijvingskosten   272 14.144

Huisvesting Lesbos vrijwilligers   40.247 29.879

Vervoer op Lesbos   42.968 48.804

Vervoer naar Lesbos (personen)   14.436 10.412

Uitvoeringskosten programma's KT en Moria   14.406 13.057

Salarissen projecten   42.065 44.823

Vakantiegeld projecten   3.791 3.817

Sociale lasten projecten   8.731 8.464

Samos Programma   4.729 -

Vrijwilligersvergoedingen   5.725 10.175

177.370 183.575

Kosten beheer en administratie

Brutolonen en -salarissen      7.818 12.160

Sociale lasten      2.183 2.116

Kantoorkosten Nederland (huur, energie, overige kantoorkosten)      5.605 -

Organisatiekosten      5.581 -

Accountants-, administratie- en advieskosten (incl. correctie 2018)      17.141 3.092

Overige kosten      1.077 1.004

39.405 18.372

Wervingskosten

Wervingskosten       2.291 2.710

Salarissen wervingskosten       52.582 56.029

Vakantiegeld wervingskosten       4.738 4.772

Sociale lasten wervingskosten       10.913 10.579

Vrijwilligersvergoeding wervingskosten       3.075 -

73.599 74.090

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.864 -503

-4.864 -503

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten 4.864 501

Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d. - 2

4.864 503
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, ……………………………

A.S. de Pous

Directeur

Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord

Amsterdam, ……………………………

D.N.G. van Willigenburg

Lid van de Raad van Toezicht

E.S. Bartels

Lid van de Raad van Toezicht
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