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“ Ik voel me gelukkig dat ik hier veel heb kunnen
betekenen, maar vrees ook voor de vele mensen
voor wie deze bizarre Moria-wereld nog
maanden de harde realiteit zal zijn. ”
2

Tessa Schrijver
Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

Voorwoord
2017 was voor Stichting
Bootvluchteling het jaar van
ongeloof en verbijstering. Europa
is nog steeds niet in staat gebleken
om ruimhartig het hoofd te bieden
aan duizenden mensen die een
plek zoeken waar ze veilig zijn,
en op adem kunnen komen van
de hel die achter hen ligt.
Het is Europa bovendien niet gelukt
de achterstanden weg te werken die
er ontstonden in de asielprocedures.
Dat had als gevolg dat mensen
maandenlang moesten wachten in
accommodaties die hier niet geschikt
voor waren. Er was sprake van
overvolle kampen en asielprocedures
die soms wel anderhalf jaar duren.
Die uitzichtloosheid en moedeloosheid
kun je voelen als je door kamp Moria
op het Griekse eiland Lesbos wandelt.
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2017 was ook een jaar van passie
en grote betrokkenheid, van een club
enthousiaste professionals die hielp
waar ze kon. Stichting Bootvluchteling
was aanwezig daar waar wanhopige
mensen hun toevlucht zochten. Veel
van hen zagen het niet meer zitten
en waren dankbaar met de hulp die
werd aangeboden. Een luisterend oor
maakt het verschil tussen gezien zijn of
vergeten worden.
Stichting Bootvluchteling zette zich op
die plekken in waar mensen dringend
hulp nodig hadden. Doordat mensen
langer in de kampen verbleven,
verleenden wij langdurige zorg.
De stichting is zich gaan focussen op
twee pijlers: medische zorg en psychosociale zorg. Dat deden we in 2017
op de eilanden Samos en Lesbos.

Dankzij de hulp van inmiddels zo’n
2500 enthousiaste en professionele
vrijwilligers konden we die hulp en
zorg verlenen. De teams van goed
gescreende artsen en verpleegkundigen
werkten dagelijks zij aan zij om
de ergste nood te ledigen. Daarnaast
hadden we teams van psychologen,
(ortho)pedagogen en leerkrachten die
zich richtten op mensen in psychische
nood en konden voorzien in de behoefte
aan onderwijs en psycho-sociale
ondersteuning. De uitzichtloosheid
van de situatie in de kampen maakte
hun werk zwaar en uitdagend.
We zijn dankbaar dat we met hulp van
zoveel vrijwilligers en dankzij de vele
donaties ons belangrijke werk ook in
2017 konden voortzetten. Helaas zijn
we nog steeds nodig en onmisbaar.
Annerieke Berg
Directeur
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Teuntje Dijcks
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“ Ondanks alle ellende, verlaat ik Lesbos met een positief gevoel.
Het grote geheel kunnen we niet veranderen, maar op
microniveau kunnen we echt een verschil maken! Wij kunnen
ervoor zorgen dat een ‘vluchteling’ zich weer ‘mens’ voelt.”
Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

1. Visie en missie
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Visie

Missie

Een veilige haven, menswaardige
opvang en voldoende zorg voor
vluchtelingen die Europa bereiken.
Daar staat Stichting Bootvluchteling
voor. Vanuit medemenselijkheid zien
we het als onze verantwoordelijkheid
om met ons kunnen en onze invloed
onrecht te bestrijden, en het verschil
te maken voor mensen op de vlucht
die op zoek zijn naar een menswaardig
bestaan.

Stichting Bootvluchteling zet zich in
voor vluchtelingen aan de randen van
Europa, op plekken waar dringend hulp
nodig is en waar de nood het hoogst
is. We bieden noodzakelijke medische
zorg, vervullen basisbehoeften en
bieden onderwijs en ontspanning.
We bieden hulp zodat mensen
het leven weer aankunnen. Dat doen
we met de hulp van honderden
vrijwilligers en donateurs.
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“ Het is enorm bijzonder
om de veerkracht van
de mensen hier in het
kamp te zien. Ondanks
de situatie worden er
grapjes gemaakt en
zie ik de leergierigheid
van bijvoorbeeld onze
vertalers die elke dag
weer komen helpen.”
Maaike | Huisarts
6
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2. Projecten
In Griekenland blijft hulp nodig.
Stichting Bootvluchteling had in 2017
een medische post in opvangkampen
op Lesbos en Samos. Daarnaast biedt
de stichting structurele psycho-sociale
hulp. Medewerkers houden vast aan
de missie: zorgen voor de meest
kwetsbare vluchtelingen, waaronder
zieken, moeders, kinderen en ouderen.
Stichting Bootvluchteling vindt
het belangrijk om kennis en kunde
te bundelen met andere hulporganisaties. In Griekenland is
de stichting een betrouwbare partner
voor onder meer UNHCR, Save
the Children, ERCI, Doctors of
the World en Artsen zonder Grenzen.
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Samos
Stichting Bootvluchteling was in
2017 actief op het Griekse eiland
Samos. Een klein team van medici
en psycho-sociale hulpverleners
werkten in het vluchtelingenkamp
in Vathi. Het kamp was overvol,
want er verbleven twee keer zoveel
mensen dan het kamp eigenlijk aan
kan. De (sanitaire) voorzieningen
waren zeer slecht en ontoereikend.
Er was bovendien te weinig ruimte
om goede activiteiten op te zetten.

Medische missie
Voor Stichting Bootvluchteling was
de medische missie het belangrijkst.
Dagelijks werd er van 16.00 tot
21.00 uur medische hulp geboden.
Na 17.00 uur waren de medewerkers
van Stichting Bootvluchteling de enige
medici in het kamp. Er kwamen
patiënten met griepverschijnselen
en kleine wondjes,

maar ook chronische zieken en ernstig
gewonden. Elke avond werkten
de medici hard om zo veel mogelijk
patiënten te zien. Mensen stonden
buiten in rijen te wachten.
Naast deze dagelijkse shifts heeft
Stichting Bootvluchteling meegeholpen
aan vaccinatieprogramma’s voor
kinderen en het opzetten van
schurftpreventie in combinatie met
een behandelprogramma. Gedurende
enkele weken was er specialistische
zorg door bijvoorbeeld een gynaecoloog.
Naast de medische zorg hebben we
in 2017 veel hulpgoederen voor baby’s,
peuters en kleuters uitgedeeld zoals
babyvoeding, toiletartikelen, luiers en
fruithapjes. Ook kregen moeders hulp
en advies bij borstvoeding. Daarnaast
konden patiënten bij de medische post
terecht voor anticonceptie. Er werden
verder vrouwelijke hygiëneproducten
aangeboden.
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Psychosociale missie
Naast de medische missie waren
er ook enkele vrijwilligers actief voor
psycho-sociale ondersteuning in
het kamp op Samos. Dit Psychosociale Support-programma (PSS)
is gedurende het afgelopen jaar
uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Tijdens de medische shifts in het kamp
deelden de PSS-ers heet water en
thee uit, maar ook babyhulpgoederen.
Deze vrijwilligers gaven verder aandacht
aan de kinderen en speelden met hen.
In de loop van het jaar is een programma
ontwikkeld voor de kinderactiviteiten.
De medewerkers waren echter door
ruimtegebrek in het kamp beperkt in
hun mogelijkheden.
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Naast deze activiteiten in het kamp
werd er les gegeven aan alleenstaande
minderjarigen die in een opvanghuis
woonden. In samenwerking met andere
hulporganisaties die deze minderjarigen
begeleiden, vulde Stichting
Bootvluchteling een deel van
het lesprogramma in. Afhankelijk van
de aanwezige vrijwilligers werd er
les gegeven in de volgende vakken:
wiskunde, maatschappelijke vorming,
aardrijkskunde en hygiëne.
Het lesprogramma werd gedurende
het jaar steeds verder verbeterd.

Samenwerking
Er werd op Samos samengewerkt
met onder andere de volgende
organisaties:
-- Save the Children
-- Hellenic Center for Disease Control
& Prevention
-- Artsen zonder Grenzen
-- UNHCR
-- Samos Volunteers
In vergaderingen met deze
hulporganisaties had Stichting
Bootvluchteling een signalerende
functie. Er werden steeds belangrijke
thema’s aangekaart met betrekking
tot de voorzieningen en veiligheid.
Het team signaleerde ook individuele
gevallen zoals kindermishandeling of
verwaarlozing en bijzondere medische
omstandigheden.
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Lesbos
In 2017 waren onze medewerkers
op Lesbos actief in Kamp Moria,
Caritas en Kara Tepe. In Kamp
Moria werkte de stichting
het hele jaar. Er verbleven bijna
7000 vluchtelingen. Het kamp was
overvol en de (sanitaire) voorzieningen waren ontoereikend.
Door de erbarmelijke omstandigheden en door de trage
asielprocedure ontstonden er
veel spanningen in het kamp.

twee keer per week medische zorg
en verwees waar nodig door naar
ziekenhuizen en specialisten. In
vluchtelingenkamp Kara Tepe was er
elke zaterdag en zondag de gehele dag
een medisch spreekuur. Na de zomer
van 2017 rondde het team van Stichting
Bootvluchteling de medische missies af
in vluchtelingenkamp Kara Tepe en
het Caritas Hotel. De werkzaamheden
werden overgedragen aan verschillende
hulporganisaties die met elkaar een
compleet programma hebben opgezet
om goede zorg te bieden aan
de vluchtelingen.

Medische missie
De eerste helft van 2017 was
een medisch team van Stichting
Bootvluchteling werkzaam in
vluchtelingenkamp Kara Tepe en
in Caritas Hotel. In Caritas Hotel
verbleven kwetsbare gezinnen.
Het medische team verleende daar
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Het medische team was het gehele
jaar werkzaam in vluchtelingenkamp
Moria, waar op dat moment bijna 7000
vluchtelingen verbleven. Dit kamp
is aangewezen als registratiekamp
voor iedereen die asiel aanvraagt
op Lesbos. Moria wordt geleid door

de Griekse politie en staat onder
leiding van de Griekse autoriteiten
in samenwerking met UNHCR.
Dagelijks stonden artsen en
verpleegkundigen van Stichting
Bootvluchteling klaar om medische
zorg te bieden in de avond en nacht.
Per shift werkten er twee artsen en
een verpleegkundige.
Zij waren op die momenten de enige
medici in het kamp. Elke dag verschenen
er zo’n tachtig patiënten bij de kliniek.
De hulp varieerde van het uitdelen
van paracetamol tot het behandelen
van mensen die suïcidepogingen
deden. Door onderlinge spanningen
bij de vluchtelingen, die resulteerden
in rellen, gevechten en fysiek misbruik,
moesten er ook veel verwondingen
behandeld worden.
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In 2017 zijn voorbereidingen getroffen
om per 1 januari 2018 de medische
missie over te dragen aan de Griekse
organisatie Keelpno. Door gewijzigd
beleid in het kamp werd het voor
de stichting steeds moeilijker om op
een verantwoorde en veilige manier
te werken. Door de overbevolking in
het kamp kon de veiligheid van
het team en de patiënten niet langer
gegarandeerd worden. Lees meer over
de toekomst van ons werk op Lesbos
in het hoofdstuk ‘Visie op 2018’.

Psycho-sociale support
Ook het psycho-sociale team was
werkzaam in vluchtelingenkamp Moria.
In dit kamp was er, voordat Stichting
Bootvluchteling arriveerde, naast
medische zorg geen andere vorm van
psycho-sociale zorg voor vluchtelingen.
Er was een enorme behoefte ontstaan
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aan mentale zorg en inhoudelijke
activiteiten. Met het nieuwe communitycentrum heeft Stichting Bootvluchteling
hierin een grote stap gezet.
In november 2017 opende het
PSS-team het nieuwe communitycentrum. Hierin bevindt zich een
school en bibliotheek. Op deze plek
werden dagelijks lessen verzorgd.
De Engelse les werd drie maal per
week aangeboden en trok tachtig
deelnemers per keer. De kinderen
kregen vijf keer per week les in
de School of Hope. Per keer kwamen
er veertig kinderen. Daarnaast werden
er workshops aangeboden rond
mentale gezondheid. Er was aandacht
voor onder meer ademhalingsoefeningen,
om beter om te gaan met stress. Ook
waren er lezingen hoe om te gaan
met suïcidale gedachten.

Er was verder ruimte voor ontspanning.
Op zaterdag en zondag was het
communitycentrum geopend voor
vluchtelingen die behoefte hadden aan
het lezen van een boek, een spel spelen
of een kop thee. Op zaterdagen kwamen
de vrouwen samen en op zondag
de mannen. In de warmere periodes
van het jaar waren er ook uitjes buiten
het kamp. Zo was er een excursie voor
families met een picknick en excursies
speciaal voor vrouwen alleen.
Bijna alle activiteiten werden met en door
vluchtelingen opgezet en uitgevoerd.
De docenten, klusjesmannen, timmermannen, bibliothecarissen en tolken
zijn allemaal vluchtelingen uit het kamp.
Zij maken het centrum wat het is.
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In Kara Tepe was het team werkzaam
tot 1 oktober 2017. De volgende
activiteiten werden door het team
opgezet:
-- Filmavonden in verschillende talen
-- Spelletjesavonden
-- Creatieve avonden (Arts for adults)
-- Engelse les voor volwassenen
-- Creatieve activiteiten voor kinderen
-- Praatgroep voor vrouwen
-- Emergency Child Care*
* De Emergency Child Care is een
24/7 service om kinderen tot zes jaar
op te vangen waarvan ouders door
bijzondere omstandigheden niet voor
ze kunnen zorgen. Denk daarbij aan
noodgevallen en aan ouders die naar
het ziekenhuis moeten.
Tot 1 september 2017 was het team
werkzaam in Caritas Hotel. Het team
gaf daar Engelse les aan volwassen
en kinderen.
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Samenwerking
Er werd op Lesbos samengewerkt
met de volgende hulporganisaties:
-- Connect by Music
-- Save the Children
-- Danish Refugee Council (DRC)
-- Eurorelief
-- Artsen zonder Grenzen
-- Service Civil International (SCI)
-- Because we carry
-- Movement on the Ground
-- Refugee Support Platform (RSP)
-- Keelpno
-- Emergency Response Centre
International (ERCI)
-- IsraAid
-- The European Lawyers in Lesvos
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“ Het is zo belangrijk
dat de vluchtelingen
het gevoel krijgen dat
ze gezien en gehoord
worden. Door er voor
hen te zijn, kunnen wij
het verschil maken. ”

Trudi | Maatschappelijk werker
12
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3. De organisatie
De organisatie van Stichting
Bootvluchteling in Nederland bestaat
uit een onbezoldigd bestuur, enkele
betaalde krachten en vele vrijwilligers.

Bestuur

Team

René Berg (voorzitter), Arjan Fennema
(penningmeester), Ralph de Kreij
(secretaris tot 1 oktober 2017)

De organisatie is opgedeeld in
vijf teams, bestaande uit vrijwilligers
en vaste medewerkers.

Directeur

Het team van Stichting Bootvluchteling
bestaat momenteel (2018) uit drie
vaste coördinatoren op Lesbos,
een communicatiemedewerker,
projectmanager, projectmedewerker,
financieel administrateur, administratief
medewerker en directeur. Er zijn
in verband met verandering van
projecten, en daardoor veranderende
werkzaamheden, nu nog met negen

Annerieke Berg

Medewerkers met
dienstverband
Stichting Bootvluchteling werkt met veel
vrijwilligers. Daarnaast zijn er een aantal
mensen in dienst om de continuïteit van
de projecten te waarborgen, verdeeld
over Griekenland en Nederland.
In 2017 hadden we 16 (parttime)
medewerkers.
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Gezien de aard van de stichting kijken
we bij iedere functie of deze ook
vrijwillig uitgevoerd kan worden, houden
we de salarissen bescheiden
en bieden we geen pensioen aan.

medewerkers. Daarnaast zijn er vele
vrijwilligers werkzaam voor de stichting
die zich bijvoorbeeld bezighouden
met screenen, plannen, coachen of
schrijven. Vrijwilligers zijn de grootste
kracht van Stichting Bootvluchteling.
Al meer dan 2500 getrainde professionals
hebben via de stichting direct hulp
verleend. Dat doen ze door hun tijd,
vakantiedagen en geld in te zetten
voor mensen in nood.
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“ De paniekaanvallen
en automutilatie vind
ik afschuwelijk om te
zien. Sommigen zagen
we regelmatig terug
op ons spreekuur. Wat
moet er allemaal niet
misgegaan zijn, wil je
dit doen? ”
Joep | Huisarts
14
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4. Acties
Ook het afgelopen jaar kwamen weer
veel mensen in actie voor Stichting
Bootvluchteling. Met hun actie vroegen
ze aandacht voor de bootvluchtelingen
en zorgden ze voor bijzondere donaties.
Zonder al deze steun had Stichting
Bootvluchteling niet de hulp kunnen
bieden die zo nodig was en is. Een
selectie van de kleine en grote acties
in 2017:

The Good Million
The Good Million is bedacht door
Margriet van der Woerd en had als doel
om van 1 euro 1 miljoen te maken voor
Stichting Bootvluchteling, door het bedrag
iedere week te verdubbelen. Het project
startte op 28 augustus en zou stoppen
als het niet meer lukte om de wekelijkse
verdubbeling te halen. In week 15 was
dat het geval en eindigde de challenge
bij 72.000 euro. Met dit bedrag kon
Stichting Bootvluchteling
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haar psycho-sociale missie in kamp
Moria op Lesbos voor vijf maanden
voortzetten.

Fotografie
De Amerikaanse fotograaf Ashley
Trawinski wilde naar Griekenland
afreizen om vluchtelingen daadwerkelijk
te helpen. De stichting vroeg haar om
het verhaal van de vluchtelingen te
vertellen. En dat deed ze. Ze liet
vluchtelingen hun verhaal opschrijven
en bracht dat in beeld. Door het verhaal
zelf te schrijven laten de vluchtelingen
zien wat hun ware gevoelens zijn van
het leven in kamp Moria.

Basisschoolleerlingen
Ook veel kinderen kwamen in actie.
Zo organiseerde de Veldhuizerschool
in Ede een kerstmarkt om geld op te
halen voor vluchtelingen in kamp Moria.
Leerlingen van basisschool het Mozaïek
uit Zeewolde hebben twee weken lang
stroopwafels verkocht voor Stichting
Bootvluchteling. De kinderen waren
ontzettend fanatiek en hebben een
mooi bedrag opgehaald.
BSO de Toverlantaarn uit Groningen
heeft een week lang actie gevoerd
voor Stichting Bootvluchteling. De BSO
organiseerde een sponsorloop, een
markt en een gezellig etentje voor
de ouders van de kinderen.

Conferentie Opwekking
In juni stond Stichting Bootvluchteling
op de conferentie Opwekking om
meer informatie te geven over
het werk in de vluchtelingenkampen
in Griekenland. Bezoekers kregen
de kans een boodschap in te spreken
voor vluchtelingen in Griekenland.

Kunst
Een oud-vrijwilliger verkocht eigen kunst
tijdens de atelierroute in Lopikerwaard.
De helft van de opbrengst doneerde
ze aan de stichting.
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“ Contrasterend, bizar Moria, met je moedige mensen, die
ondanks hun ontberingen nooit vergeten nog even een
‘thank you doctor’ te fluisteren. Ik hoop dat we een klein
verschil voor je kunnen maken. ”
16

Stephanie van Straaten
Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

5. In de media
Stichting Bootvluchteling zocht in 2017
actief de media op. Andersom werd
de stichting regelmatig benaderd door
de media. Publiciteit is belangrijk.
De vluchtelingen mogen immers niet
vergeten worden. Maar publiciteit helpt
ook om de interesse te wekken van
potentiële donateurs en vrijwilligers.
Beide zijn onmisbaar voor Stichting
Bootvluchteling. Een selectie van
de publicaties en uitzendingen in
het afgelopen jaar:

Visie
17 januari 2017
Interview met directeur Annerieke Berg
https://visie.eo.nl/2017/01/de-hel-opeen-europees-vakantie-eiland/

NRC
2 februari 2017
Artsen op Lesbos zijn wanhopig
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/03/
artsen-op-lesbos-we-kunnen-weinigdoen-6359181-a1544406
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EenVandaag

de Volkskrant

10 februari 2017
Mensonterende taferelen op Lesbos
https://eenvandaag.avrotros.nl/
item/mensonterende-taferelen-invluchtelingenkamp-op-lesbos/

12 juli 2017
Golf van depressie in overvol
opvangkamp Moria
https://www.volkskrant.nl/buitenland/
golf-van-depressie-in-overvolopvangkamp-moria~a4505766/?hash=
b196093ee667711a8b72e62909a361
897b6f1735

Trouw
24 maart 2017
Vrees voor honderden doden op zee
https://www.trouw.nl/home/vrees-voorhonderden-doden-op-zee~a590df3b

Brandpunt
28 maart 2017
Reportage over de wanhoop op Lesbos
https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/
brandpunt/fotoreeks-lesbos/

Sanny zoekt geluk
21 mei 2017
Vlog ‘Avonturen met Stichting
Bootvluchteling’
https://www.youtube.com/
watch?v=cKL8jtfRzqA

RTL Nieuws
27 juli 2017
Rellen in opvangkamp Moria
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatstevideos-nieuws/rellen-in-opvanglocatiegriekenland-dit-is-geen-veilige-plek

Nederlands Dagblad
9 november 2017
Griekse opvangkampen vrezen de winter
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/
griekse-opvangkampen-vrezen-dewinter.2845292.lynkx

Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling
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“ Stilletjes ben ik
trots dat ik een klein
onderdeel mocht
zijn van Stichting
Bootvluchteling. Ik
hoop dat jij er ook een
onderdeel van wilt
zijn. Als donateur,
vrijwilliger of
eenvoudig als iemand
die hen hierbij alle
goeds wenst. ”

Dave Clarke | Vrijwilliger in Moria
Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

6. Visie op 2018
In het jaar 2018 blijft Stichting
Bootvluchteling onverminderd actief op
Lesbos. We beseffen dat goede zorg
noodzakelijk is in vluchtelingenkamp
Moria en starten daarom per 1 mei
onze medische missie opnieuw op.
Die zorg is onmisbaar gebleken in
de tijd dat we het afbouwen van deze
missie evalueerden en we zijn daarom blij
en dankbaar dat we ons professionele
medische team vanaf mei weer kunnen
inzetten om de kwetsbare mensen
in kamp Moria te helpen. Tevens
breidt ons psycho-sociale team haar
activiteiten uit gezien de toename van
de hulpvraag op psychologisch vlak.
De stichting heeft de afgelopen jaren
veel projecten opgestart en ook weer
afgebouwd. Het onlangs stoppen van
de werkzaamheden op Samos is
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daar een voorbeeld van. We starten
projecten vanuit een dringende
behoefte. Als we mogelijkheden zien
om af te bouwen, doen we dat en
dragen we onze werkzaamheden over
aan de (Griekse) overheid of andere
hulporganisaties. Daarmee ontstaat
er weer ruimte voor nieuwe, urgente
projecten.
Wij hebben de hoop dat er een dag
komt dat we onze stichting op kunnen
heffen en over kunnen gaan tot de orde
van de dag. Wat een dag zal dat zijn!
We blijven hoop houden en bundelen
onze krachten om overheden, politiek
en media te informeren over de situatie
in Griekenland.

de handen ineen moeten slaan
en laten zien waar mensen groot
in kunnen zijn. Het is noodzakelijk
verantwoording te nemen voor
de oorzaak van de vluchtelingenstroom
en het beschermen en opvangen van
kwetsbare wereldburgers.
Tot die tijd doen wij wat we kunnen
en maken we het verschil voor mensen
in nood. Mogen we ook in 2018 op u
en jou rekenen?
Annerieke Berg
Directeur

Voor 2018 zien we nog niet direct een
oplossing voor deze onmenselijke
situatie. Overheden, Europa en lokale
besturen zullen
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Rozemarijn Aalpoel
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“ Dít is het moment dat
wij deze mensen kunnen
laten zien dat ze niet
vergeten zijn in deze
grote enge, wereld. Dít
is het moment om hen
te laten zien dat er
vreemden op deze wereld
zijn die om hen geven.
Dít is het moment om ze
een stukje menselijkheid
terug te geven en onze
handen uit onze mouwen
te steken. ”
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Naar de inhoudsopgave van de jaarrekening

7. Jaarrekening

Inhoudsopgave
Algemeen
Balans per 31 december 2017

22
23

(na verwerking van het exploitatiesaldo)

Exploitatierekening over 2017
Algemene toelichting
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de exploitatierekening over 2017
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Algemeen

22

Oprichting

Samenstelling bestuur

De stichting is bij notariële akte op
7 mei 2015 opgericht. De stichting
staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer
63274337. De statutaire vestigingsplaats is Zeewolde.

Per 31 december 2017 bestaat
het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid

René Berg
Arjan Fennema
vacant

Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

Balans per 31 december 2017 (na verwerking van het exploitatiesaldo)
Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

Activa
1. Materiele vaste activa
Bedrijfsinventaris

12.885

10.650

Overige vorderingen

10.336

10.086

3. Liquide middelen

277.352

181.828

300.573

202.564

2. Vorderingen

Passiva
4. Eigen vermogen
Reserves

260.885

163.649
260.885

163.649

5. Kortlopende schulden
Crediteuren

7.486

17.067

Belastingen en premies

7.446

9.114

24.819

10.200

- 64

2.534

Overlopende passiva
Kortlopende schulden

23

39.688

38.915

300.573

202.564
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Exploitatierekening over 2017
Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

811.517

904.942

7. Besteed aan doelstellingen

213.564

1.066.062

8. Personeelskosten

393.587

212.207

2.918

887

17.265

10.496

-15

-

12. Kantoorkosten

9.847

9.076

13. Promotiekosten

61.493

27.479

14. Algemene kosten

15.622

36.129

714.281

1.362.336

97.236

- 457.394

97.236

- 430.727

-

- 26.667

97.236

- 457.394

6. Opbrengsten
Lasten

9. Afschrijvingskosten
10. Huisvestingskosten
11. Autokosten

Exploitatiesaldo
Resultaatbestemming
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan het bestemmingsfonds

Exploitatiesaldo

24

Jaarverslag 2017 | Stichting Bootvluchteling

Waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen
De stichting is voor de financiering
geheel afhankelijk van giften van
derden.

Waarderingsgrondslagen

Vorderingen en
overlopende activa

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens
de bepalingen van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving RJ640.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn
de activa en de schulden opgenomen
tegen nominale waarde.

De vorderingen worden bij de eerste
verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en de geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde.

Materiële vaste activa

Liquide middelen

De materiële vaste activa worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs of
vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd
op de economische levensduur en
worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs
of vervaardigingskosten, rekening
houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname.

De liquide middelen staan vrij
ter beschikking.

Algemene toelichting
Belastingplicht
De stichting is belastingplichtig
voor de loonbelasting.

Boekjaar
Het boekjaar loopt gelijk aan
een kalenderjaar.

Grondslagen voor
de bepaling van
het resultaat
Netto-omzet en bedrijfslasten
Baten en lasten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingspercentages:
Inventaris 20%
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
1. Materiele vaste activa

3. Liquide middelen

Bedragen in euro’s (€)

Bedragen in euro’s (€)

31 december 2017

31 december 2016

188.657

168.868

88

43

3.107

1.485

3

648

69

46

2.316

32

ABN AMRO

70.968

-

Kas, Lesbos

2.759

- 186

Kas, Lesbos medische missie

-

656

Kas, Samos

-

85

Kas, Malta

-

632

8.375

7.980

933

1.539

77

-

277.352

181.828

Inventaris
11.537

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

887

Boekwaarde per 1 januari

10.650

Regiobank
Regiobank, Middellandse zee
Regiobank, Lesbos
Regiobank, Malakasa

Investeringen

5.154

Regiobank, Samos

Afschrijvingen

2.918

Rabobank

Mutaties 2017

-

Aanschafwaarde

16.690

Cumulatieve afschrijvingen

3.805

Boekwaarde per 31 december

12.885

Saldo Mollie Payments

2. Vorderingen

Saldo Paypal

Bedragen in euro’s (€)

Kruisposten liquide middelen

31 december 2017

31 december 2016

8.519

6.121

-

2.148

1.817

1.817

10.336

10.086

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren
Waarborgsommen
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4. Eigen vermogen

5. Kortlopende schulden

Bedragen in euro’s (€)

Bedragen in euro’s (€)

31 december 2017

31 december 2016

Reserves
Saldo 1 januari
Bij: resultaat boekjaar

Saldo 31 december

31 december 2017

31 december 2016

7.486

17.067

7.446

9.114

7.431

4.994

Nog te betalen administratieen accountantskosten

432

866

Nog te betalen verzekeringen

-

163

Nog te betalen declaraties

255

526

Nog te betalen griffierechten

800

1.924

Nog te betalen kosten missie
Middellandse Zee

15.115

362

Nog te betalen kosten missie
Lesbos

-

1.243

786

122

24.819

10.200

- 64

2.534

Crediteuren
163.649

594.376

97.236

- 430.727

260.885

163.649

Crediteuren
Belastingen en premies
Loonheffing
Overlopende passiva

Bestemmingsfonds
Saldo 1 januari

-

26.667

Bij: dotatie via
resultaatsbestemming

-

- 26.667

Saldo 31 december

-

-

Het bestemmingsfonds is in 2015 gevormd voor het deel
van de donatie van Stichting EO Metterdaad dat in 2016
besteed is.

Reservering vakantietoeslag

Overige nog te betalen kosten

Kortlopende schulden
Vooruit gefactureerde bedragen
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Toelichting op de exploitatierekening over 2017
6. Opbrengsten

7. Besteed aan doelstellingen

Bedragen in euro’s (€)

Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

Donaties algemeen

584.757

596.999

Donaties Lesbos

152.898

91.882

Donaties Kos

-

480

Donaties Athene

-

9.698

Donaties Leros

-

1.503

5.475

35.125

Donaties Idomeni

-

3.875

Donaties Malakasa

-

5.090

Donaties Middellandse Zee

-

59.479

Donaties Stichting EO Metterdaad

-

38.333

Donaties Stichting Pharus

-

60.000

Donaties kinderboek Op de vlucht

-

2.478

Donaties Samos

Opbrengst The Good Million

68.387

811.517

904.942

2017

2016

4.022

13.328

158.389

163.155

-

42.881

26.414

104.214

30.031

53.853

-

1.829

9.000

53.524

-

67.630

32.830

82.369

Bestedingen project Idomeni

-

11.513

Bestedingen project Malakasa

-

23.554

Bestedingen missie Middellandse Zee

-

489.235

Bestedingen inventarisatie missies

5.251

7.406

Vrijwilligerskosten

2.905

3.040

Bestedingen project Malta
Bestedingen project Lesbos
Bestedingen project Lesbos, field team
Bestedingen project Lesbos,
reddingsmissies
Bestedingen project Lesbos,
medische missies
Bestedingen project Kos
Bestedingen project Athene
Bestedingen project Leros
Bestedingen project Samos

Reisverzekering medewerkers en
vrijwilligers
Bijdrage kosten door vrijwilligers
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23.312
- 78.590

- 51.469

213.564

1.066.062
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Personeelskosten
De personele kosten van de medewerkers welke werken
op de projectlocaties en de medewerkers in Nederland die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten zijn
verantwoord onder de post personeelskosten. De post
reisverzekering betreft de verzekering welke is afgesloten
ten behoeve van de vrijwilligers op de projectlocaties. Deze
is tot 2016 verantwoord onder de post algemene kosten.
8. Personeelskosten
Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

323.110

171.668

2.437

4.131

55.295

30.831

Representatie personeel

2.260

654

Onkostenvergoedingen

10.338

4.323

Overige personeelskosten

1.915

600

Scholingskosten

1.788

-

Arbokosten

3.711

-

- 7.167

-

393.587

212.207

Salarissen
Vakantietoeslag
Sociale lasten

Uitkering ziekteverzuim
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Ultimo 2017 had de stichting dertien medewerkers in dienst.
Gemiddeld vijf medewerkers waren werkzaam op de projectlocaties
Lesbos en Samos. Gemiddeld drie medewerkers waren in Nederland
direct belast met de voorbereiding, planning, coördinatie en
uitvoering van de werkzaamheden op de projectlocaties. Het gaat
hier vooral om werkzaamheden die efficiënter vanuit Nederland
gedaan kunnen worden dan op de projectlocaties, bijvoorbeeld
werving van vrijwilligers, screening, selectie, aanmelding en nazorg
van vrijwilligers.
De onkostenvergoedingen betreffen hoofdzakelijk reiskostenvergoedingen.
9. Afschrijvingskosten
Bedragen in euro’s (€)

Kantoorinventaris

2017

2016

2.918

887

2.918

887
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10. Huisvestingskosten

12. Kantoorkosten

Bedragen in euro’s (€)

Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

5.724

4.607

477

45

3.646

3.538

Contributies en abonnementen

-

116

Overige kantoorkosten

-

770

9.847

9.076

2016

2015

Huur

3.634

-

Kantoorbenodigdheden

Gas, water, elektra

2.780

-

Telefoon- en internetkosten

Onderhoud en inrichting

3.934

-

Automatiseringskosten

148

-

10.476

-

Overige huisvestingskosten

11. Vervoerskosten
Bedragen in euro’s (€)

Autokosten

30

2017

2016

- 15

-

- 15

-
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13. Promotiekosten

14. Algemene kosten

Bedragen in euro’s (€)

Bedragen in euro’s (€)

2017

2016

Promotiekosten

21.878

23.334

Fondsenwerving

37.656

Representatie

2017

2016

Administratie- en accountantskosten

4.378

8.252

2.941

Advieskosten

1.454

1.924

1.959

1.204

Verzekeringen

2.528

26.788

61.493

27.479

Bestuurskosten

1.474

1.092

Bankkosten

3.418

2.641

Overige algemene kosten en verschillen

2.370

- 4.568

15.622

36.129

De post verzekeringen (2016) betreft hoofdzakelijk de kosten van
de (reis)verzekering welke is afgesloten ten behoeve van de
vrijwilligers. Deze is in 2017 verantwoord onder de projectkosten.
De bankkosten betreffen hoofdzakelijk de kosten van Mollie
Payments, PayPal, Ecurrence en de kosten van de bankrekeningen
bij Regiobank, ABN-AMRO en de Rabobank.
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