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1. Accountantsrapport
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SAMENSTELLINGSVERKLARING
Aan: het bestuur van Stichting Bootvluchteling
Opdracht
De jaarrekening van Stichting Bootvluchteling te Ede is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Bevestiging
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 Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van financiële verslaggeving toegepast.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
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 Bootvluchteling. 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.
Verantwoordelijkheid van de accountant
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.
Nieuwerkerk aan den IJssel, 9 juni 2020
Vigilate Accountants B.V.

Ruud Kuiper RA

2. Bestuursverslag
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2019. We nemen u graag mee in ons werk, de
financiën en uitdagingen. Het jaar 2019 was een jaar waarin het onmogelijk
lijkende toch gebeurde: kamp Moria kreeg officieel 20.000 inwoners. Het aantal
vluchtelingen dat haar toevlucht zocht in Griekenland nam wederom met
duizenden toe. Dit stelde ons voor nieuwe uitdagingen.
Zo verdubbelde het aantal patiënten in onze kliniek en moesten we steeds meer kinderen
teleurstellen omdat er geen plek meer was in onze School of Hope. 2019 was echter ook
het jaar van professionaliseren en daarin zijn we goed geslaagd. De projecten kregen
meer deskundigheid op allerlei gebieden, processen werden verbeterd en ook digitaal
werden er slagen gemaakt. Door het in kaart brengen van digitale informatie kreeg ook
de advocacy een grotere plek binnen onze organisatie.
Als we die stijgende lijn vast willen houden, wordt 2020 een jaar van (financiële)
stabiliteit. We vragen ons nu nog vaak af of we bepaalde stappen ondanks de financiële
risico’s kunnen nemen. Dit terwijl wij onze keuzes juist willen kunnen baseren op moreel
handelen en de grote nood. Nog meer dan voorheen willen we een hulporganisatie zijn
die niet enkel afhankelijk is van media en finance maar die structurele inkomsten
genereert, waardoor we meer stabiliteit ervaren en van daaruit keuzes kunnen maken.
In deze fase willen we ook kijken naar duurzaamheid. Duurzaam met oog voor het
klimaat en het klein houden van onze ecologische voetafdruk, maar ook met blik op de
langere termijn. Het was nooit ons doel om dit werk lang te blijven volhouden. Daarom
focusten we in het verleden vooral op de korte termijn. Maar nu we zien dat deze nood
niet zomaar verdwijnt, willen we ons werk zo lang en goed mogelijk blijven doen. Niet
voor onszelf, maar om de mensen op de vlucht in Europa zo goed mogelijk te blijven
steunen.
In 2020 bestaan we 5 jaar. Sinds 2015 hebben we als organisatie een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. We groeiden van heel klein en ‘gewoon maar beginnen’ uit tot
professionele hulporganisatie met inmiddels dertien vaste medewerkers en duizenden
vrijwilligers. Ondanks onze professionalisering doen we ons werk nog steeds met de
onveranderde passie die zo kenmerkend voor ons is.
Ik kijk, samen met jullie, uit naar een nieuw jaar Stichting Bootvluchteling, waarin we
met onze kennis, kunde en passie de ingewikkelde vluchtelingensituatie in Europa het
hoofd kunnen bieden. Een veilige haven, menswaardige opvang en voldoende zorg voor
vluchtelingen die ons continent bereiken: daar blijven wij voor strijden!
Annerieke Berg - de Boer
Directeur
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Interviews met vrijwilligers
Ellen - Planner
‘Tijdens mijn master heb ik de migratiecrisis op de voet gevolgd. Ik schreef mijn scriptie
uiteindelijk over EUs asielbeleid en recht, met als casus Griekenland. Ik heb verkend wat de
mogelijkheden zouden zijn voor veldonderzoek, waarbij ik de naam van Stichting Bootvluchteling
tegenkwam. Ik ben het werk blijven volgen en toen ik in 2018 een vacature voor vrijwilliger in
Nederland zag heb ik daar direct op gereageerd.
Inmiddels heb ik zo'n 175 vrijwilligers ingepland voor het medisch team op Lesbos. Daarnaast heb
ik hier-en-daar mijn Engelse roots mogen inzetten voor de vertaling van verschillende teksten. Het
is fijn om vanuit Nederland structureel een steentje bij te kunnen dragen aan het werk dat de
stichting doet. Het vrijwilligerswerk als medisch planner is druk maar ik vind het ook leuk. Het
geeft mij voldoening. Je hebt intensief contact met medici vanuit de hele wereld, die hun
tijd, geld en verlof willen spenderen aan het helpen van anderen. Dat vind ik heel mooi
en bemoedigend.
In 2020 zal ik doorgaan met de planning van het medisch team, samen met mijn collega Corinne.
Samen hebben we al bijna meer dan 120 mensen kunnen inplannen in 2020!’
Lucie - medisch vrijwilliger
‘Mijn naam is Lucie en ik kom uit Gent, België. In januari 2019 werkte ik twee weken in Moria als
senior arts en gedurende heel september en oktober 2019 ook. Mijn eerste kennismaking met
Stichting Bootvluchteling was al in 2016, via vrienden van mij die hier ook vrijwilligerswerk hadden
gedaan. Ondertussen zijn we met een hele groep vrienden die telkens teruggaat naar Lesbos.
Inmiddels ben ik al vijf keer op medische missie geweest: in 2016, 2017 en 2018 en het afgelopen
jaar dus twee keer. Ik vond het telkens een ongelofelijke ervaring. Ik heb er heel hard gewerkt,
maar ook veel genoten en geleerd. De laatste missie was erg zwaar, de situatie op Lesbos liep erg
hard uit de hand. Ik wou niet terug naar België maar moest wel omdat ik een arbeidscontract had
getekend. Eenmaal terug was ik wel blij dat ik even kon bekomen van de reis.
Momenteel ben ik actief in verschillende antiracisme- en vluchtelingenorganisaties in België om
mee te werken aan meer structurele oplossingen. Lesbos en Moria liggen me echter heel nauw
aan het hart en ik wil sowieso terug gaan. Ook al hoop ik vanuit het diepste van mijn
hart dat dit niet meer nodig zal zijn.’
Ramin - tolk kliniek
‘Mensen denken dat ze veilig zijn als ze Griekenland bereiken. Het is een Europees land. Ze
verwachten hier een goed leven te hebben, met een huis en baanperspectief. Maar als je Moria
binnenkomt, verandert dat beeld. Het tegenovergestelde blijkt waar. Voor veel mensen is dat heel
moeilijk. Ik had dat zelf ook; de eerste maanden in Moria kreeg ik psychische problemen. Maar na
een tijdje spoorde ik mezelf aan om uit de negatieve spiraal te komen.
Ik wilde niet langer in een tent zitten en gestrest zijn. Ik ben gewend veel activiteiten te
hebben, om te werken. Dat wilde ik hier in Moria ook. Eén van m’n vrienden werkte voor
Stichting Bootvluchteling. Ik vroeg hem of ze meer vertalers nodig hadden. Dat hadden ze - dus
begon ik hier met werken.
Ik geniet ervan mensen te helpen. Het geeft me positieve energie. De patiënten voelen zich fijn bij
mij, ze vinden de manier waarop ik vertaal prettig. Wij, de vertalers en de dokters, zijn een fijn
team en we hebben goed contact met elkaar. We zijn een soort familie die samenwerkt. We helpen
mensen. Ik heb nog steeds hoop en ik vecht voor mijn toekomst. Ik zal mijn reis voortzetten. To
be continued.’
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2.1 Situatie algemeen
Hulp blijft hard nodig in Griekenland. In 2019 bood Stichting Bootvluchteling medische en
psychosociale zorg in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Het kamp loopt steeds verder
vol: momenteel wonen er ruim 22.000 mensen, terwijl officieel slechts plaats is voor
3.000 inwoners.
Halverwege het jaar stokten de transfers naar het vasteland. De condities van de
kampfaciliteiten verslechterden zienderogen. De druk groeide de hulpverleners en
autoriteiten duidelijk boven het hoofd. Er is een groot tekort aan eten en onderdak. De
frustratie bij de inwoners van Moria nam toe, en daarmee ook het aantal incidenten zoals
gevechten, rellen en brand.
Hierdoor liep ook de werkdruk voor onze coördinatoren op Lesbos flink op. Daarom
besloten we een vierde betaalde kracht in te zetten om te helpen met administratieve
taken. Daarnaast was veiligheid een thema. Verschillende evacuatieroutes in het kamp
raakten onbruikbaar. Met hulp van een expert zijn we begonnen aan de herziening van
onze veiligheidsstructuur, waarmee we in 2020 verder zullen gaan.
Naast onze missies op Lesbos begonnen wij in 2019 een nieuwe missie in Lagadikia, een
klein dorp op het Griekse vasteland nabij Thessaloniki. Naast het dorp ligt een relatief
groot kamp. Wij zijn gestart met psychosociale hulp aan de kampbewoners en
community building om bruggen te slaan tussen dorpelingen en nieuwkomers.
2.2 Missies Lesbos
Psychosociale missie
Met de psychosociale missie biedt Stichting Bootvluchteling professionele psychische hulp
en onderwijs aan kinderen en volwassenen uit kamp Moria. Zo’n 90 kinderen en
tientallen volwassenen namen in 2019 wekelijks deel aan de lessen. Sinds de zomer
zorgt de enorme drukte in het kamp voor extra uitdagingen. Het tekort aan onderwijs in
Moria wordt met de dag groter. Het uitblijven van transfers maakt dat kinderen op onze
School of Hope (SoH) niet of minder snel uitstromen waardoor de wachttijd voor nieuwe
leerlingen toeneemt.
Ondertussen is de capaciteit van onze school juist gegroeid: eind mei is de SoH
uitgebreid van 1 naar 1,5 isobox. In samenwerking met vrijwilligers en de communities in
Moria is deze nieuwe plek kleurrijk ingericht met meubels op maat. Daarnaast zijn onze
onderwijscurricula inhoudelijk verscherpt. Ook de trainingen voor leerkrachten uit kamp
Moria, die als vrijwilliger voor ons werken, zijn geprofessionaliseerd. Verder hebben wij
een registratiesysteem ingevoerd; zowel voor kinderen als volwassenen. Nieuwe
leerlingen kunnen zich nu op speciale registratiedagen aanmelden voor een plek op onze
wachtlijst. Vanuit deze lijst kunnen de leraren hen laten instromen zodra een leerling
vertrekt, bijvoorbeeld door een transfer.
Voor onze Mental Health klassen werd de METS-methode (Method for the Empowerment
of Trauma and Torture Survivors) ingevoerd en sloegen we de handen ineen met een
nieuwe partner: International Rescue Committee (IRC). IRC levert Stichting
Bootvluchteling een psycholoog die ook getraind is in METS. Deze verzorgt in
samenwerking met een psycholoog van ons de Mental Health klassen. Ook verzorgt IRC
trainingen voor onze vrijwillige vertalers uit Moria.
Medische missie
In 2019 bood ons medisch team zorg aan duizenden mensen in kamp Moria. Vanaf de
zomer steeg de zorgvraag dusdanig dat de capaciteit van onze kliniek verder dan ooit
werd overschreden. Waar we begin 2019 rond de 80 patiënten op een avond zagen, was
dit aantal aan het eind van het jaar verdubbeld naar 170 – 220. Talloze patiënten
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moesten wij noodgedwongen onbehandeld wegsturen. Enkel acute, levensbedreigende
spoedgevallen konden per ambulance naar het ziekenhuis in Mytilini worden gebracht. In
de meeste andere gevallen was onvoldoende doorverwijzing, diagnostiek en behandeling
mogelijk.
Onze artsen zagen veel zware trauma psychiatrie, zoals acuut suïcidale patiënten.
Patiënten liepen soms met touwen om hun nek of veroorzaakten zwaar huiselijk geweld.
Deze groep verwijzen wij direct door naar Artsen Zonder Grenzen voor psychische zorg,
maar kwam toch ook dagelijks in onze kliniek terecht. Daarnaast zagen we veel
paniekaanvallen. Om deze reden is het medisch team uitgebreid met een psycholoog.
Deze gaf de teams ook trainingen over zelfzorg en Psychological First Aid, om ethische en
morele dilemma's te bespreken maar ook om met praktische beperkingen te leren
omgaan. Mensen die zichzelf snijden kunnen wij bijvoorbeeld wel een verband omleggen
maar niet behandelen voor hun trauma. Vanwege de enorm toegenomen zorgvraag zijn
de teams aangevuld met drie medische en drie support crew vrijwilligers. Tot slot zijn de
protocollen en trainingen voor medici uitgebreid; zo zijn er o.a. richtlijnen opgezet voor
behandeling van steekwonden.
2.3 Missie Vasteland
Ontstaan missie
Via verschillende kanalen bereikten ons signalen over slechte opvang van vluchtelingen
op het Griekse vasteland. Naar aanleiding daarvan is Stichting Bootvluchteling in maart
2019 zelf op onderzoek uitgegaan. Wij spraken veel organisaties en bezochten
verschillende opvanglocaties, variërend van afgelegen oude fabrieken en hotels tot
kampen opgebouwd uit noodcontainers. Het gebrek aan voorzieningen en medische en
psychosociale hulp was groot. Mensen verbleven eerder gemiddeld al een jaar op een van
de eilanden. Op het vasteland moeten ze vervolgens nog eens zes maanden tot vier jaar
in dergelijke opvangvoorzieningen hun asielprocedure afwachten.
Inhoud missie
Op basis van dit assessment besloten wij om in Lagadikia twee projecten op te zetten:
Psychosociale Support en Community Building. Hiervoor zetten we de ervaring en kennis
in die wij in de afgelopen vier jaar op Lesbos ontwikkelden op gebied van community
based werken binnen een psychosociaal programma. In het Griekse dorp Lagadikia
wonen zo’n 500 mensen. Ondanks het kleine inwoneraantal betreft het een bruisend
dorp, omdat deze plaats het educatieve centrum voor de regio is. Naast het dorp bevindt
zich een kamp waar eveneens 500 mensen verblijven.
Community Building
Bij aanvang van ons project leven de inwoners van dorp en kamp vrijwel volledig langs
elkaar heen. Dit ondanks het feit dat alle gevluchte mensen asiel hebben aangevraagd in
Griekenland en hier mogelijk de rest van hun leven gaan blijven. Zonder sociaal netwerk
is het ontzettend moeilijk om een woning, baan en andere zaken te regelen. Binnen ons
Community Building project willen we mensen de kans geven een netwerk op te bouwen.
Stichting Bootvluchteling vervulde samen met partnerorganisatie IHA (Intereuropean
Human Aid Association) een brugfunctie tussen lokale Grieken en nieuwkomers.
Psychosociale Support
Mensen die gevlucht zijn worden in hun dagelijks leven vaak sterk belemmerd door
psychische problematiek en bijkomende psychosomatische klachten. Juist in een situatie
als Lagadikia waar mensen langer verblijven en meer tot rust komen, zullen zij
(traumatische) ervaringen gaan verwerken. Stichting Bootvluchteling zette daarom met
een team van psychosociale hulpverleners groepsinterventies in, op basis van het
programma op Lesbos.
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Dit programma omvat stressreductie sessies en psycho-educatie en empowerment
sessies op basis van de Method for the Empowerment of Trauma and Torture SurvivorsGreece (METS-Gr). Dit deden we in samenwerking met Laguna Collective.
Verloop en uitdagingen in 2019
In oktober 2019 is de pilotfase van de vasteland missie van start gegaan. Wat betreft
Community Building hebben we ingezet op het opbouwen van relaties met lokale Grieken
en zijn gestart met een assessment om de gemene deler tussen Grieken en nieuwkomers
te ontdekken. Op basis van de uitkomsten zullen we kijken hoe we het beste
verbindingen tussen beide groepen tot stand kunnen laten komen.
Daarnaast zijn we gestart met het programma voor psychosociale groepssupport. Per
taal die gesproken wordt in het kamp is er een groep opgezet, voor mannen en vrouwen
apart.
Beide projecten zijn uitgevoerd door een Griekse coördinator en een team van gedreven
vrijwilligers, bestaand uit psychologen, maatschappelijk werkers, vertalers en
antropologen.
Vervolg in 2020
Op het moment van schrijven (maart 2020) is besloten dat de psychosociale groepen
afgerond worden en het community building project na het assessment volledig
overgedragen wordt aan partnerorganisatie IHA. We hebben geconstateerd dat we in
Lagadikia niet genoeg mensen bereiken die baat kunnen hebben bij onze inzet. Met name
de PSS groepen komen niet goed genoeg van de grond, er zijn te weinig participanten en
we hebben geen toegang tot het kamp waardoor we zelf geen outreach kunnen doen.
Het Community Building project heeft veel potentie, maar vereist echter een lange adem
en is opzichzelfstaand te klein om een hele missie voor draaiende te houden. We gaan
kijken naar locaties die een betere match vormen met Stichting Bootvluchteling en de
hulp die we kunnen bieden.

10

2.4 In de media
Stichting Bootvluchteling zocht in 2018 actief de media op. Andersom werden wij ook
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. Hieronder een greep uit de publicaties en
uitzendingen in het afgelopen jaar. Klik op de links hieronder om meer te zien of te
horen.
Onze vrijwilligster Marsha deelde haar ervaringen op Lesbos in De Gelderlander.
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-hielp-op-lesbos-van-de-ene-hel-naarde-andere-hel-op-aarde~a5586cc7/
Het Nederlands Dagblad schreef over de enorme toestroom van vluchtelingen deze
zomer.
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/523221/aantal-vluchtelingen-in-kamp-moria-oplesbos-neemt-fors-toe
Uitgebreide reportage in Trouw over de vluchtelingencrisis. Ook Annerieke Berg werd
hiervoor geïnterviewd.
https://www.trouw.nl/buitenland/eindeloos-wachten-op-griekse-actie-voor-devluchtelingen-op-samos-lesbos-chios-en-kos~bb1dd715/?fbclid=IwAR2xreDfXmj8ODhVPv7xZqrBqDQaAPdgNpriOqHwiv6C797fmgF-c35jog
Media-hoogtepunt van 2019: bij hoge uitzondering mocht EO Metterdaad met ons filmen
in Moria. Zij maakten een 4-delige documentaire over ons werk.
https://metterdaad.eo.nl/moria/uitzendingen-lesbos
Onze directeur Annerieke Berg schreef een raak opiniestuk over de nijpende toestand op
Lesbos.
https://joop.bnnvara.nl/opinies/tussen-het-snel-groeiend-aantal-vluchtelingen-op-lesbos
Een schrijnend artikel in vakblad Medisch Contact van arts Ragna Boerma, over haar
ervaringen als vrijwilliger. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/artikel/schrijnende-situatie-vluchtelingen-lesbos-duurt-voort.htm
Interview op Radio 5 met onze PSS-coördinator Marijke Menninga.
https://metterdaad.eo.nl/moria/uitzendingen-lesbos/interview-met-marijke#videoPlayer
Veldcoördinator Karin Arendsen deelde haar ervaringen in EO Magazine.
https://eva.eo.nl/artikel/2019/12/karin-werkt-in-een-vluchtelingenkamp-op-lesbos-desituatie-wordt-met-de-dag-slechter
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2.5 BRF-dromen
Bij Stichting Bootvluchteling dromen we graag groot. Om het niet bij dromen te laten,
delen we ons verlanglijstje voor 2020 met jullie. Zit er iets bij waarvan je handen gaan
jeuken? Help ons dan verschil te maken!
School of Hope
- Extra schoolbankjes
- Nieuw curriculum
Communitycentrum
- Uitbreiden met een extra isobox
- Inrichting bibliotheek
Medische kliniek
- Mobiel echo-apparaat
- Hartmonitor
- Otoscopen
Organisatie
- CRM systeem
Mensen die…
- ambassadeur willen zijn
- hun bedrijfsnetwerk voor ons in willen zetten
- presentaties en creatieve opdrachten voor kinderen willen ontwikkelen
- drukwerk kunnen maken voor scholen en kerken
ICT-partner voor…
- registratie en planning vrijwilligers
- een praktische SharePoint-inrichting voor al onze werkdocumenten
Handige harry voor…
- filmpjes maken van onze psychosociale en medische trainingen op Lesbos
Wil je helpen? Heb je ideeën? Mail ons: acties@bootvluchteling.nl
2.6 Advocacy
Sinds 2018 zet Stichting Bootvluchteling zich in voor advocacy. Ook in 2019 zetten wij de
situatie in Moria verschillende keren op de politieke agenda. In februari bezochten
staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) en kamerleden Joël Voordewind en Maarten
Groothuizen (CU en D66) Moria. De coördinatoren gaven een presentatie, konden
kritische vragen stellen en aandacht vragen voor de inhumane vluchtelingenopvang op
Lesbos.
In maart gaf onze veldcoördinator Anna Farrow een presentatie tijdens een conferentie
van de Council of Europe in Straatsburg. In haar toespraak drong ze erop aan de nood op
Lesbos aan te kaarten bij het Parliamentary Assembly.
In november 2019 sloot Stichting Bootvluchteling zich aan bij een groep NGO’s uit
Nederland1 die werkzaam zijn in Griekenland. Het doel is Nederlandse politici aan te
sporen iets te veranderen aan de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden.

O.a. Defence for Children International, Dutch Refugee Council (Vluchtelingenwerk NL),
Oxfam Novib, Amnesty International, Movement on the Ground, Unicef, Stichting
Vluchteling, Artsen Zonder Grenzen
1
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Daarnaast sloten wij ons aan bij verschillende initiatieven binnen Europa, waaronder een
aantal van Refugee Rights Europe en Oxfam Novib. Wij leverden input voor het UN
review of Child rights in Greece, het periodic review van het Committee Against Torture
en ondertekenden een open brief aan de EU ten aanzien van de EU-Turkije deal.
De behoefte om wat wij in Moria zien aan te kaarten groeit. In 2020 gaan wij door met
het inbedden in bestaande advocacy-structuren en het betrekken van onze vrijwilligers
bij de thema’s van ons werkveld.
2.7 Resultaat 2019
In 2019 is er een positief resultaat ontstaan van bijna € 427.638 en is in hoofdzaak
ontstaan door een projectfinanciering door EO Metterdaad van € 293.800. Dit bedrag is
als voorschot uitgekeerd in 2019 op een totaal beschikbaar budget van € 410.000. Deze
gelden zijn opgebracht door een documentaire-reeks die gemaakt is over het
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos en het werk van Stichting Bootvluchteling. De
projectperiode loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2021. Van eerder genoemd
voorschotbedrag is een bestemmingsfonds gevormd via resultaatbestemming in 2019.
Daarnaast zijn de baten uit fondswerving substantieel hoger dan in 2018 door het
geefgedrag van particulieren, bedrijven en andere instanties.
Het is het beleid van de stichting een continuïteitsreserve van € 230.000 aan te houden
om de continuïteit van haar activiteiten voldoende te waarborgen. Met het
bestemmingsfonds en de algemene reserve is de financiële positie van de stichting
gezond te noemen. Van het bestemmingsfonds zal in 2020 en 2021 een groot deel aan
de doelstelling van de projecten worden besteed. De algemene reserve staat ter vrije
beschikking. Naast deze vermogensstructuur is de liquiditeitspositie ruim voldoende om
aan de kasstroomverplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn geen verdere materiële
risico's bekend per balansdatum.
Analyse 2019 tov begroting
Opvallend in 2019 ten opzichte van de begroting is een veel hogere inkomstenstroom uit
giften en donaties. Dit is grotendeels te verklaren door in de alinea hierboven genoemde
projectfinanciering van EO Metterdaad (als voorschot op te maken kosten in 2020) en
daaruit voortvloeiende succesvolle fondsenwervingscampagnes in najaar/winter 2019.
Tevens opvallend is de hogere kostenpost qua personeelskosten dan begroot. Dit is met
name te verklaren door het aannemen van nieuw personeel (voor
fondsenwerving/relatiebeheer en coördinatie van uitbreiding van de missies) en
uitbreiding van uren i.v.m. groei en uitbreiding van werkzaamheden voor de diverse
projecten.
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2.8 Begroting en plannen voor 2020
2020 wordt een jaar van (financiële) stabiliteit. Vanuit de rust die daarmee gecreëerd
wordt, kunnen we kijken welke benodigde stappen we binnen de organisatie willen
zetten. Die stappen kunnen we vervolgens nemen met een ander uitgangspunt. Van een
fase van noodhulp zijn we namelijk gegroeid naar een organisatie die structurele hulp
verleent. De financiële situatie is momenteel dusdanig stabiel dat er kansen en
mogelijkheden zijn om de organisatie nog verder te professionaliseren. Dit biedt de
mogelijkheid vooruit te denken als het gaat om uitbreiding van activiteiten op andere
locaties. Vanuit stabiliteit zet je immers andere stappen dan vanuit een opstartfase of
groeispurt.
In deze fase van stabilisering en in de overgang van noodhulp naar structurele hulp,
willen we ook kijken hoe we dit zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Daarbij willen we
zowel kijken naar het zo klein mogelijk houden van onze ecologische voetafdruk als naar
de vraag hoe we dit werk zo lang mogelijk kunnen volhouden. Dit werk lang volhouden
was nooit ons doel. Daarom focusten we in het verleden vooral op de korte termijn. De
praktijk wijst inmiddels uit dat het niet om eenmalige en tijdelijke opvang gaat, maar dat
het vluchtelingenvraagstuk een lange adem vraagt. Wij willen hierop inspelen door de
organisatie zo in te richten dat we in staat zijn hulp te blijven bieden. We willen dit niet
lang volhouden voor onszelf, maar voor mensen op de vlucht in Europa die we op deze
manier zo goed mogelijk kunnen blijven steunen.
Verkorte begroting en dekkingsplan 2020
Personeel (gemiddeld 11 FTE)
Loonkosten
398.308
Verzekeringen
24.420
Overige personeelskosten
23.650
Totaal personeel
Lesbos
Huisvestingskosten
Autokosten
Medische kosten
PSS kosten
Kosten ground team
Kantoorkosten
Overige kosten
Lesbos

91.200
58.800
81.600
9.000
48.000
5.640
24.600

Vasteland
Vergoedingen
Huisvestingskosten
Huur locatie
Autokosten
Missiebenodigdheden
Kantoorkosten
Overige kosten
Totaal vasteland

37.800
12.000
2.400
7.800
6.000
2.400
9.780

TOTALE BEGROTING

72.000,00
279.575,00
12.000,00
98.000,00
6.000,00
250.000,00
75.000,00

via bestemmingsfonds

Campagnes
Overig
Interen reserves

325.000,00
40.000,00
24.000,00
72.000,00

TOTAAL DEKKINGSPLAN

928.575,00

318.840

Toelichting:
Begroting en dekkingsplan 2020 is nog niet
opgesteld conform Richtlijn 650, en met name
de verdeelsleutel van de toerekening aan
besteed aan doelstelling, wervingskosten en
kosten beheer en administratie. Daarom ook
niet op deze wijze gepresenteerd.
78.180

Overige missiekosten
Nederland
Huur
Kantoorkosten
Promotiekosten
Algemene kosten
Totaal Nederland

446.378

Bijdrage vrijwilligers
Privepersonen
Bedrijven
Kerken
Scholen
Fondsen
- EO Metterdaad
- overige fondsen

1.800

10.800
10.140
32.100
15.000
68.040
913.238
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2.9 Doelen 2020
Eind 2019 hebben we onze doelen voor 2020 vastgesteld in het beleidsplan 2020.
Onderstaand zijn de belangrijkste vijf doelen opgenomen die we in 2020 willen behalen.
1. Veiligheid
Werken op Lesbos brengt een aantal risico’s met zich mee. Stichting
Bootvluchteling vindt het van groot belang om de veiligheid van haar
medewerkers en vrijwilligers op het eiland zo goed mogelijk te borgen. Samen
met een expert zal in 2020 een veiligheidsbeleid worden ontwikkeld en
geïmplementeerd waarin wordt gewerkt met een systeem van op- en afschaling.
Daarnaast zullen onze vaste medewerkers worden getraind op het gebeid van
risicohantering en het waarborgen van veiligheid.
2. Vitaliteit
Werken op Lesbos vraagt veel van de medewerkers en vrijwilligers van Stichting
Bootvluchteling op Lesbos en in Nederland. Om deze reden vinden wij het, naast
veiligheid, van groot belang om zorg te dragen voor de vitaliteit van haar
medewerkers en de vrijwilligers. In 2020 zal een vitaliteitsbeleid worden
ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat we duidelijke richtlijnen hanteren en goed
voor onze mensen kunnen zorgen.
3. Uitbreiding capaciteit School of Hope
Op dit moment krijgen zo’n 75 kinderen les in onze School of Hope. Het grootste
gedeelte van de kinderen in kamp Moria kan niet naar school. Dit betekent dat
een belangrijk recht van deze kinderen ernstig wordt geschonden. Graag zouden
we meer kinderen het onderwijs willen bieden waar ze recht op hebben. Onze
wachtlijst leert ons dat hier behoefte aan is. In 2020 willen we verder
onderzoeken hoe we 75 kinderen extra naar onze School of Hope kunnen laten
gaan en, als we hier een manier voor hebben gevonden, deze ook daadwerkelijk
implementeren voor het einde van 2020.
4. Digitalisering medische missie
In 2020 willen we onze medische missie volledig digitaliseren. Dit betekent dat in
de kliniek efficiënter gewerkt kan worden, dossiers van individuele patiënten
kunnen worden opgebouwd en data gemakkelijker kan worden geanalyseerd. Dit
zorgt voor een werkdruk verlichting voor het medische team, maar maakt ook
rapportage naar buiten als het gaat om lobby eenvoudiger. Met een goede data
analyse kunnen we onze werkprocessen beter aan laten sluiten op de behoefte
van de mensen in kamp Moria (denk hierbij ook aan preventie) en kunnen we een
krachtig beeld neerzetten bij het kampmanagement. Tevens zouden we graag
onze apotheekvoorraad digitaal bij willen houden, waardoor we tijdig de
benodigde materialen en medicatie kunnen bestellen.
5. Verdere financiële stabilisering
Om verder financieel stabiel te worden, willen we in 2020 toewerken naar een
verdubbeling van het bedrag dat maandelijks door vaste donateurs aan ons wordt
gedoneerd.
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2.10 Risico's en onzekerheden
Stichting Bootvluchteling is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties. Deze
afhankelijkheid is het grootste risico voor onze organisatie. In de afgelopen vijf jaar
hebben we een warme achterban opgebouwd van (voornamelijk) particulieren, fondsen,
kerken en een klein aantal bedrijven. Via social media hebben we een groot aantal
volgers (32.000 op Facebook) die, voor een groot deel, warm betrokken zijn bij ons
werk. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen vijf jaar elk jaar onze begroting
hebben kunnen dekken met deze giften. We zetten in op het meer verkrijgen van
periodieke, vaste donateurs, waardoor onze inkomstenstroom stabieler wordt. Tevens
zien we ook jaarlijks terugkerende grotere giften van dezelfde fondsen. Ondanks deze
warme achterban, blijven onze inkomsten ook afhankelijk van media-aandacht voor de
situatie van vluchtelingen in Griekenland én voor ons werk.
2.11 Integriteitsbeleid en privacybescherming
Stichting Bootvluchteling werkt met een integriteitsbeleid waarin verschillende zaken zijn
opgenomen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de belangrijkste onderdelen:
• Alle vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten in Griekenland zijn verplicht om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij ons in te dienen. Uiteraard werken wij
alleen met personen die een positieve VOG bezitten.
• Vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten in Griekenland moeten zich houden
aan een gedragscode/code of conduct.
• Medewerkers van het hoofdkantoor in Nederland dienen zich tijdens werkreizen te
houden aan een omgangsprotocol met gedragsregels.
• Medewerkers worden geacht discretie te betrachten en geen misbruik te maken
van gevoelige informatie over samenwerkingspartners, vrijwilligers, medewerkers,
(financiële) informatie of over (concept-)beleidsplannen. Medewerkers
ondertekenen dit ook in hun contract.
• We hanteren bij alle financiële handelingen het vier-ogen principe. De
medewerker Financiën heeft niet de bevoegdheid geld over te maken, alleen om
betalingen klaar te zetten in het online bankieren programma. De directeur geeft
de goedkeuring en zet de betaling door.
• Naast bovenstaande zijn in het integriteitsbeleid secties opgenomen m.b.t.
familiaire banden, wangedrag en de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
Voor alle (verwerking van) persoonsgegevens werken we volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.12 Algemeen
Oprichting
Stichting Bootvluchteling is op 7 mei 2015 opgericht en zetelt te Zeewolde. De stichting
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63274337. De stichting
houdt kantoor in Ede.
Doelstelling
Stichting Bootvluchteling heeft als doel:
a. het verlenen van medische en psychosociale hulp aan vluchtelingen;
b. het financieel en met goederen ondersteunen van lokale hulporganisaties voor
(boot)vluchtelingen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het
algemeen belang.
Bestuurssamenstelling
René Berg – bestuursvoorzitter
Merien Fortuijn – penningmeester

Iris van Irsel – secretaris
Pieter van Essen – bestuurslid
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Directie
De directeur van de stichting Annerieke Berg-de Boer.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen vergoeding. Vergoeding van
gemaakte onkosten voor de stichting worden niet als bestuursvergoeding aangemerkt en
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.
2.13 Vaststelling
Jaarrekening 2019
Aldus vastgesteld d.d

René Berg
Voorzitter

Merien Fortuijn
Penningmeester

Iris van Irsel
Secretaris

Pieter van Essen
Algemeen bestuurslid
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3. Jaarrekening
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3.1 Balans per 31 december 2019
2019

2018

€

€

ACTIVA
Materiele vaste activa
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Totaal

9.838

10.883

23.700

13.038

823.774

396.252

847.474

409.290

857.312 420.173

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve

230.000

125.000

Overige reserves

305.052

276.213

535.052

401.213

293.800

-

28.460

18.960

Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Totaal

857.312 420.173
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3.2 Staat van baten en lasten

2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

431.859
19.680
580.007
1.031.546

538.875

560.189
563.244

7.500

-

5.250

1.039.046

538.875

568.494

500.878

408.455

306.915

43.663
66.866

45.100
84.414

52.496
68.757

Som van de lasten

611.407

537.969

428.167

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

427.638
-

906
-

140.327
-

Saldo van baten en lasten

427.638

906

140.327

Bestemming saldo van baten en lasten
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds EO Metterdaad
Overige reserve

105.000
293.800
28.838

906

125.000
15.327

427.638

906

140.327

Overige baten
Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling Lesbos en Thessaloniki
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
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3.3 Kasstroomoverzicht
2019
€

2018
€

427.638
4.113

140.327
3.338

Kasstroomoverzicht uit operationele
activiteiten
Resultaat
Afschrijvingen
Mutatie werkkapitaal:
mutatie vorderingen en overlopende
activa
mutatie kortlopende schulden

-10.662
9.501

-2.702
-23.084
-1.161
430.590

-25.786
117.879

-3.068

-1.336

Netto kasstroom
Liquide middelen 1 januari

427.522
396.252

116.543
279.709

Liquide middelen 31 december

823.774

396.252

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen
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3.4 Toelichting op de jaarrekening 2019, algemeen, grondslagen en definities
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaglegging, mede op basis van de Richtlijn voor de
Jaarverslaglegging 640 “Organisaties zonder winststreven”. Vanwege het gewenste
inzicht in de aan projecten bestede kosten is als uitzondering op de Richtlijn 640
(paragraaf 309) het model “baten en lasten” van Richtlijn 650 toegepast.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Grondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarden verminderd met
lineaire afschrijvingen. Er wordt geen rekening gehouden met residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding
bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen wordt aangehouden t.b.v. de doelstelling van de stichting.
Reserves
Onder het hoofd Reserves zijn de continuïteitsreserve en de overige reserves
opgenomen. De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat de stichting in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De berekeningsmethodiek is gebaseerd
op de aangegane verplichtingen ten aanzien van personele kosten en overige
contractuele verplichtingen alsmede inschattingsrisico voor repatriëring.
De overige reserve staat ter vrije beschikking van de stichting, met name om nieuwe
projecten te kunnen financieren.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust
om uitsluitend aan een bepaald doel te mogen besteden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreft de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.
Waardering is tegen nominale waarde.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgenomen conform de indirecte methode.
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Vergelijkende cijfers
De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers sluiten op sommige punten niet
geheel aan met het jaarverslag 2018. Er is voor gekozen om de in 2019 t.b.v. Richtlijn
640 gekozen indeling en de daarbij gekozen toerekeningssystematiek ook toe te passen
op de vergelijkende cijfers. Dit heeft geen effect gehad op de hoogte van het Eigen
Vermogen en het resultaat 2018, maar wel op de verdeling binnen het resultaat.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin de giften zijn
ontvangen.
Baten uit fondswerving
Baten uit eigen fondswerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen
bedrag.
Donaties en giften worden als bate in de staat van baten en lasten verantwoord in het
jaar waarin zij zijn ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Projectuitgaven
De aan vrijwilligers doorberekende kosten zijn in mindering op de projectuitgaven
gebracht.
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3.5 Toelichting op de balans
2019
€

2018
€

18.026
-7.143
-89
10.794

16.690
-3.805
12.885

3.157
-4.113

1.336
-3.338

-956

-2.002

21.183
-11.345

18.026
-7.143

9.838

10.883

8.226
4.398
11.076

6.882
6.156
-

23.700

13.038

8.315
815.128
331
823.774

774
361.360
34.118
396.252

125.000
105.000
230.000

125.000
125.000

Materiële vaste activa
Inventarissen
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Correctie 2018
Mutaties
Investeringen/Desinvesteringen
Idem afschrijving desinvestering
Afschrijvingen, 20%

Boekwaarde per 31december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

Vorderingen en overlopende activa
Waarborgsommen
Vooruitbetalingen
Restitutie verzuimverzekering

Liquide middelen
Kassen
Banken
Kruisposten

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

De berekeningsmethodiek is gebaseerd op de aangegane verplichtingen ten aanzien van
personele kosten en overige contractuele verplichtingen alsmede inschattingsrisico voor
repatriëring.
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3.5 Toelichting op de balans (vervolg)
2019
€

2018
€

Overige reserve
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

276.213
28.839

260.886
15.327

Saldo per 31 december

305.052

276.213

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds EO Metterdaad gelden
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

293.800

-

Saldo per 31 december

293.800

-

Het bestemmingsfonds EO Metterdaad gelden is gevormd uit een projectfinanciering door
EO Metterdaad voor psychologische en medische hulp in Moria. Deze gelden zijn
gebaseerd op een voorschotuitkering van een totaal beschikbaar budget van € 410.000.
Stichting Bootvluchteling zal de gelden besteden aan de uitbreiding van de
vrijwilligerscapaciteit, onderwijs, medische zorg, medicatie en psychosociale
hulpverlening conform het projectvoorstel.
De projectperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
Bij de toekenning en acceptatie van de betaling zijn er door de stichting toezeggingen
gedaan ten aanzien van de besteding van de gelden en zijn vastgelegd in de toekenning
met kenmerk 19115 van 12 december 2019.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vakantiegeldverplichting
Belastingdienst inzake loonheffing
Nog te betalen kosten en verplichtingen

2.885
11.694
7.718
6.163

3.535
6.673
4.991
3.761

28.460

18.960

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een huurovereenkomst afgesloten met Ditters voor onbepaalde tijd voor het
kantoorpand aan de Stationsweg 89 in Ede voor een jaarhuur in 2019 van € 10.244.
Op Lesbos zijn er ook diverse huurcontracten afgesloten voor huisvesting van de
vrijwilligers en betaalde krachten aldaar (Sea House, Red House en coördinatorenhuis)
met een looptijd van 6 maanden. Totale verplichting voor 2020 bedraagt op
balansdatum € 32.000.
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3.6 Toelichten staat van baten en lasten

2019
€
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Religieuze instellingen
Stichtingen/fondsen
Projectsubsidie EO Metterdaad

150.714
135.493
293.800
580.007

Begroting
2019
€

2018
€

-

-

Toelichting:
In 2018 geen uitsplitsing gemaakt in diverse subcategorieën, overgrote deel
van de baten dat jaar zijn ontvangen van particulieren, vandaar het totale
bedrag aan baten bij deze post.
Overige baten
Opbrengst desinvesteringen

Besteed aan doelstellingen
Projectuitgaven op Lesbos en
Thessaloniki
Personeelskosten

Wervingskosten
Promotie
Representatiekosten
Fondsenwerving
Communicatie
Personeelskosten
Werkzaamheden derden

Kosten van beheer en
administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor-en algemene kosten
Afschrijvingskosten

26

7.500
7.500

-

5.250
5.250

227.439
273.439
500.878

175.180
233.275
408.455

120.879
186.036
306.915

4.177
455
9.422
3.323
17.377
24.342
1.944
43.663

4.500
600
12.000
3.000
20.100
25.000
45.100

6.880
242
12.340
3.181
22.643
29.853
52.496

24.833
12.571
25.349
4.113
66.866

46.474
10.200
27.740
84.414

33.505
13.573
18.340
3.338
68.757

3.6 Toelichting staat van baten en lasten (vervolg)

Personeelskosten
Bruto lonen, inclusief vakantietoeslag
Sociale premies
Ziektekostenverzekering
WKR regeling
Kantinekosten
Reiskosten
Arbo
Uitkering verzuimverzekering
Inhuur derden
Overige personeelskosten
Doorbelast aan besteed aan "doelstellingen''
Doorbelast aan wervingskosten

2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

251.899
28.948
17.155
2.062
620
8.159
1.500
-872
1.944
13.143
324.558
-273.439
-26.286
24.833

235.429
20.000
10.000
2.100
600
7.200
500
28.920
304.749
-233.275
-25.000
46.474

183.180
19.219
11.060
1.941
478
5.173
568
-2.416
23.646
6.545
249.394
-186.036
-29.853
33.505

Toelichting:
Gedurende het boekjaar bedroeg het aantal FTE gemiddeld 8,6 (in 2018: 6,8)
Het salaris van de directeur bedroeg in 2019 € 43.379.
Er vindt geen bezoldiging plaats voor de bestuurders.
Huisvestingskosten
Huur kantoorpand
Energiekosten
Overige huisvestingskosten

Kantoor-en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon-en internet
ICT kosten
Verzekeringen
Bestuurskosten (Gemaakte onkosten op
declaratiebasis)
Accountants- en advieskosten
Bankkosten
Overige kosten

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten inventarissen
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10.244
2.327
12.571

10.200
10.200

9.572
2.145
1.856
13.573

3.810
1.837
3.434
2.293

4.500
420
6.000
2.400

3.009
268
5.132
2.479

4.381
6.851
2.256
487
25.349

1.800
4.200
900
7.520
27.740

2.828
2.582
1.099
943
18.340

4.113

-

3.338

4. Bijlagen
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4.1 Overzicht van materiele vaste activa

Omschrijving

Jaar

Aanschaffingswaarden
t/m
t/m
2018
2019
2019
€

€

Duur

€

Afschrijvingen
t/m
2018
2019
€

€

Boekwaarde

Boekwaarde

t/m
2019

31-12-2018

31-12-2019

€

€

€

Inventarissen

Gp Pro

2016

844

844

5

493

169

662

351

182

Stoelen

2016

621

621

5

316

124

440

305

181

Kantoormeubilair

2016

3.401

3.401

5

1.729

680

2.409

1.672

992

Tapijt

2016

2.950

2.950

5

1.475

590

2.065

1.475

885

Kantoormeubilair

2016

1.333

1.333

5

534

267

801

799

532

Kantoormeubilair

2016

1.330

1.330

5

532

266

798

798

532

Kantoorstoelen

2016

1.058

1.058

5

424

212

636

634

422

Laptop, 2 stuks

2017

1.082

1.082

5

432

216

648

650

434

Laptop, 2 stuks

2017

2.199

2.199

5

697

440

1.137

1.502

1.062

Stoel, 4 stuks

2017

1.186

1.186

5

395

237

632

791

554

Bureaubladverdelers

2017

687

687

5

206

137

343

481

344

Beeldscherm

2018

1.336

1.336

5

-

267

267

1.069

1.069

Aggregaat

2019

-

2.299

2.299

5

-

450

450

-

1.849

Laptop

2019

-

858

858

5

-

57

57

-

801

18.027

3.157

21.184

7.233

4.112

11.345

10.527

9.839

Totaal
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4.2 Toelichting bestedingen

Besteed aan
doelstellingen
A
Verstrekte projectsubsidies en
(project)bijdragen:
(Projectuitgaven op Lesbos en in
Thessaloniki)

B

Wervingskosten Beheer en
administratie

Totaal werkelijk
2019

Begroot
2019

C

227.439

227.439

175.180

-

-

-

-

-

1.944

1.944

-

17.377

17.377

20.100

24.833

322.614

304.749

Huisvestingskosten

12.571

12.571

10.200

Kantoor- en algemene kosten

25.349

25.349

27.740

4.113

4.113

-

66.866

611.407

537.969

Afdrachten aan verbonden internationale
organisaties

Aankopen er verwervingen

Uitbesteed werk

Communicatiekosten

Personeelskosten

273.439

24.342

Afschrijving

Totaal

500.878

43.663

Toelichting:
De personeelskosten zijn toegerekend op basis van afzonderlijke urenregistraties waar
tijdschrijven de norm is en zijn besteed aan de doelstelling, wervingskosten en beheer-en
administratiekosten. Dit geldt voor alle functies.
De bestedingen aan de doelstelling zijn gebaseerd op de werkelijk directe projectuitgaven
op Lesbos en Thessaloniki.
De huisvestingskosten (in Nederland), kantoor-en algemene kosten alsmede de
afschrijvingskosten worden als overheadkosten van Stichting Bootvluchteling beschouwd
en worden niet toegerekend aan "Bestedingen aan Doelstelling".
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