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Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van
Stichting Sympany+
Techniekweg 22
3542DT  Utrecht

Onze referentie: ED/2016849/2019 Behandeld door: de heer E.A.J.M.C. Damen

Oosterhout, 19 juni 2020

Onderwerp: jaarrekening 2019

Geachte leden van de Raad van Toezicht en bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 1.336.978 de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van
€ 1.096.125 en het kasstroomoverzicht over 2019 met de toelichting gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 29 van dit
rapport.

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website www.drv.nl en gedeponeerd
bij de KvK Rotterdam onder nr. 24492873.

- 1 -



ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens
De activiteiten van Stichting Sympany+ (KvK-nummer 30285304) bestaan voornamelijk uit het
financieren van projecten die zelfredzaamheid van kansarme mensen, op duurzame wijze,
bevorderen. De projecten zijn zoveel als mogelijk gerelateerd aan (de productie van) textiel in de
ruimste zin des woords.

Bestuur
Per rapportdatum wordt het bestuur gevormd door H.F. van Doorn. De leden van de Raad van
Toezicht zijn A.M. Koopmans, A.A.F. Talitsch, F.H. Plomp, A.A.J.M. Franken, C.H.J.F. de Bruin en
A.J. van Santbrink.

Stichting Sympany+
Utrecht
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RESULTAATVERGELIJKING
Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 1.096.125 tegenover negatief € 1.182.120 over 2018. De
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Verschil

€

Baten 800.851 100,0 1.104.488 100,0 -303.637

Brutomarge 800.851 100,0 1.104.488 100,0 -303.637

Lonen en salarissen 146.509 18,3 111.935 10,2 34.574
Sociale lasten 20.174 2,5 14.672 1,3 5.502
Pensioenlasten 13.937 1,7 10.746 1,0 3.191
Overige personeelskosten 11.690 1,5 10.975 1,0 715
Huisvestingskosten 4.840 0,6 5.680 0,5 -840
Verkoopkosten 120 - 429 - -309
Algemene kosten 16.628 2,1 22.410 2,0 -5.782
Donaties 1.683.078 210,2 2.109.761 191,0 -426.683

Som der bedrijfslasten 1.896.976 236,9 2.286.608 207,0 -389.632

Saldo van baten en lasten -1.096.125 -136,9 -1.182.120 -107,0 85.995

Resultaatanalyse
De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden geanalyseerd:

2019

€ €

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Afname huisvestingskosten 840
Afname verkoopkosten 309
Afname algemene kosten 5.782
Afname donaties 426.683

433.614

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Afname baten 303.637
Toename lonen en salarissen 34.574
Toename sociale lasten 5.502
Toename pensioenlasten 3.191
Toename overige personeelskosten 715

347.619

Toename saldo baten en lasten 85.995
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FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:
Stichtingsvermogen 1.306.939 2.403.064

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 104.645 278.212
Liquide middelen 1.232.333 2.334.249

1.336.978 2.612.461

Af: kortlopende schulden 30.039 209.397

Werkkapitaal 1.306.939 2.403.064

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
DRV Accountants & Adviseurs

drs. P.G.A.R. Hausen RA

Stichting Sympany+
Utrecht
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1. BESTUURSVERSLAG  

 
 
 
  



 

 

 

    

1.1  Algemene informatie 
 
Sympany+ richtte zich op het ontwikkelen en financieren van projecten die zelfredzaamheid van  kans-
arme mensen - op duurzame wijze - bevorderen. De projecten zijn zoveel als mogelijk gerelateerd aan (de 
productie van) textiel in de ruimste zin des woords. De focuslanden zijn Angola, DR Congo, Ethiopia, India 
en Malawi. De lopende projecten worden uitgevoerd, gesteund en afgerond. Vanaf zomer 2019 werkt 
Sympany aan een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld met be-
houd van grondstoffen. 
 
Sympany en Sympany+ zijn nauw met elkaar verbonden. Zij hebben dezelfde bestuurder en dezelfde 
Raad van Toezicht. Ze delen dezelfde kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerkend, duurzaam-
heid en vernieuwend. In Sympany worden werkzaamheden verricht die zijn gericht op het inzamelen, 
het hergebruik en de verkoop van kleding en schoenen. Sympany keert een groot deel van het netto 
resultaat van de bedrijfsactiviteiten uit aan Sympany+  voor circulaire textielketen-versterkende pro-
jecten.  De fondsenwerving vindt plaats binnen Sympany+. Alle donaties aan duurzame projecten lopen 
via Sympany+.  
 
Samen met de bestuurder (die tevens bestuurder is bij Sympany) werkten in 2019 vier medewerkers 
(2,65 fte) voor Sympany+ vanuit het kantoor in Utrecht.  
 
De Raad van Toezicht kende in december 2019 de volgende samenstelling: 

 

 
 

Per september 2019 is mevrouw A.L. Koning afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. 
  

Lid RvT DPDB Groep - DGA;

(Voorzitter) Coen de Bruin Ltd, Izmir Turkije - DGA;

Recon BV- adviseur.

Lid RvT Enexis Groep - directeur Communicatie 

 & Public Affairs

IZER - lid RvC;

Haagse Muziekcentrale - voorzitter;

KNVB - lid commissie van Beroep Tucht-

rechtspraak amateurvoetbal Distr.West:

Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor 

de Sport - voorzitter bezwarencommissie;

Gericall@Home - lid RvC (tot juli 2019).

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Utrecht, 10-06-2020

PGGM Investments - senior 

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch RvT

audit-

commissie

MilieuCentraal - bestuurslid.

NAAM DAGELIJKSE FUNCTIE - 2019 NEVEN FUNCTIES - 2019

De heer C.H.J.F. de Bruin

De heer C.G.M. Brockhoven

L. ten Cate - COO

( N E V E N - ) F U N C T I E S    L E D E N    R A A D  V A N  T O E Z I C H T  -  S Y M P A N Y - 2019

Mevrouw drs. A.M. Koopmans SheSuit Nederland BV - oprichter / 

Managing Director

Stichting The Bridge 2 Hope - voorzitter.

Change That Matters - eigenaar / coach 

consultant

Terre des Hommes - adviseur.De heer A.J. van Santbrink

Het Octrooigilde - lid RvA.

ASN Beleggingsfondsen - lid RvC.

Lid

Lid

De heer F.H. Plomp Lid

Lid

RvT

audit-

commissie

De heer dr. ir. A.A.J.M. Franken MBA Hogeschool Utrecht - bestuurslid College

Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation - 

advocaat



 

 

 

    

1.2  Activiteiten en financiële positie 
 
Terugblik 2019 
In 2019 heeft Sympany+ de lopende projecten samen met partners de Landelijke India Werkgroep, HPP 
India, HPP Congo, ADPP Angola, DAPP Malawi, AfriOils, Sable Farming Company Ltd., Intersnack, 
Solidaridad en Edukans voortgezet.  
 
Sympany+ heeft € 157.000 ontvangen als toegezegde donatie uit de winst van 2018 van Sympany voor 
projecten in vier Afrikaanse landen en India. De totale projectbesteding in 2019 is €1.673.079. 
Deze inkomsten van Sympany zijn belangrijk voor andere donoren, zoals het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het ministerie van Economische Zaken, om subsidies toe te kennen. Zo voert Sympany+ als 
penvoerder twee privaat-publieke partnerschappen (PPP) uit in Malawi, te weten het Macadamia value 
chain enhancement project (met DAPP Malawi, Sable Farming Company Ltd., en Intersnack) en Going 
Nuts (met DAPP Malawi, Intersnack, AfriOils). De RVO heeft in 2017 onze projectaanvraag Children in the 
forgotten link of the textile value chain binnen het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) goedgekeurd, 
welke in 2019 werd uitgevoerd.  

 
Sympany+ heeft, in 2019, ieder half jaar van elk project een voortgangsrapportage van de partners 
gekregen. In 2019 zijn projecten in India, Ethiopië en Malawi bezocht door medewerkers van Sympany+ 
voor project monitoring en fondsenwerving. 

Sympany+ streeft continu naar het verbeteren van haar organisatie en een optimale besteding van de 
beschikbare middelen. De door Sympany+ gesteunde projecten zijn aan de hand van vastgestelde 
projectcriteria geselecteerd. 

De donaties gaan rechtstreeks naar de projecten van de uitvoerende partnerorganisaties in de vier 
Afrikaanse landen, India, of naar partnerorganisaties in Nederland met wie een project samen wordt 
uitgevoerd. Een van de kernwaarden van Sympany+ is duurzaamheid. Negatieve effecten op mens 
(people), milieu (planet) en economie (profit) moeten voorkomen worden, zodat de kwaliteit van ons 
leefmilieu en onze werkomgeving positief worden beïnvloed. Sympany+ gebruikt het Donut model van  
Kate Raworth voor de operationalisering hiervan. Doordat deze thema’s op praktische en relevante wijze 
ingevuld worden, beschikt Sympany+ over diverse certificeringen zoals ISO Partos 9001 2015-versie 2018, 
ISO 9001, ISO 14001, erkenning Goed Doel van het CBF en Sympany+ heeft de ANBI status (zie 
www.sympany.nl). De procedures en bereikte resultaten worden gecontroleerd door onafhankelijke 
beoordelaars zoals SGS en externe accountants.  

Sympany+ was in 2019 lid van: Nederlands Water Platform (NWP), Partos, PifWorld, Kentaa.  

 

 

 

 

 
                                          

 



 

 

 

    

     OVERZICHT PROJECTENUITGAVEN 2019 

 

 
 
 
  

2019

Nr. Land. Regio Projectnaam Besteed in 2019

Angola

ANG15-0040 Caxito EPP Caxito Tailoring&Design 78.900                  

ANG17-0010 Angola Female Entrepreneurs in four areas 176.740                

DR Congo

DRC16-0010 Kinshasa Extended Skills Training for Women in Kinshasa 132.276                

Malawi

MAL15-0030 Mikolongwe Cursus duurzame energie en electrotechniek beroepsopleiding                     2.000 

MAL15-0040 South Malawi Mobile trainings centres 36.483                  

MAL15-0070 Malawi Satellite Tailoring  Courses Malawi 175.750                

MAL16-0010 Malawi Shoemaker&Cobbler Course 108.387                

MAL17-0010 Malawi Impact monitoring vocational training 18.612                  

MAL19-0010 Malawi Tailoring, Fashion and Design 49.836                  

FDOV14MW16 Malawi PPP Macadamia value chain enhancement in Malawi 249.907                

FDOV12MW01 Malawi PPP Going Nuts : groundnut value chain in Malawi 297.844                

India

IND16-0010 Haryana Kadam Dhola Chowk (Panipat 2) 124.000                

IND17-0010 Haryana Tailoring skills Training Program (TSTP) 130.000                

Ethiopië

ETH15-0010 Ethiopië Better Mill Initative (ism Solidaridad) 52.076                  

FBK17MSI11 India FBKI/RVO Children in the forgotten link of textile value chain 73.729                  

Totaal 1.706.540             

reeds uitbetaalde donaties MAL15-0010, remaining fund t.g.v. Macadamia -16.630                 

reeds uitbetaalde donaties MAL15-0020, remaining fund t.g.v. Macadamia -16.831                 

Totale Donaties t.b.v. Structurele hulp volgens jaarrekening 2019 1.673.079             



 

 

 

    

Beleid kosten en methoden fondsenwerving 
Sympany⁺ streeft naar minder dan 10% kosten fondsenwerving ten opzicht van de baten, zodat er zoveel 
mogelijk besteed kan worden aan projecten.  
             realisatie     begroot  realisatie 
           2019   2019  2018 
Doelbestedingspercentage van de baten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten   210,2%  298,8%  191,0% 
 
Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten   88,7%  90,8%   92,3% 
 
Fondsenwervingspercentage: 
Eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving  0,0%  0,0%  0,0% 
 
Kosten beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie/ totale lasten   3,3%    1,5%     1,2% 
 
Resultaat Sympany+ :      - € 1.096.125     - € 1.182.120 

 
Sympany⁺ hanteert intern een norm van maximaal 10% voor het percentage beheer en administratie ten 
opzichte van de baten eigen fondsenwerving. Ondanks dat de baten teruglopen, wordt hier nog steeds 
aan voldaan. Het doelbestedingspercentage van de baten is lager dan begroot en hoger dan voorgaand 
boekjaar. De baten waren iets hoger dan begroot en donaties aan de projecten waren lager dan begroot.  
 
Het tekort van € 1.096.125 voor Sympany+ is in feite niet meer dan uitgekeerde reserves die in de 
voorgaande jaren zijn opgebouwd. Dit betekent dat de bestedingsreserve van € 2,1 mln. naar € 1,0 mln. 
is gegaan, wat direct beschikbaar is voor bestaande projecten. Doordat de kosten met 
betrekking tot eigen fondsen werving voor Sympany+ miniem is, is het fondsenwervingspercentage 
afgerond 0%.            
 
Continuïteit van de stichting 
De impact van de verspreiding van het Corona-virus heeft nauwelijks invloed op de continuïteit van 
Sympany+ voor de komende 12 maanden. De donaties vanuit Sympany zullen tijdelijk worden bijgesteld 
naar 0. De inkomsten van Sympany+ drogen derhalve op. Mede gezien de goede vermogenspositie, de 
lage vaste lasten en het feit de uitgaven aan donaties snel zijn bij te sturen, doet dat geen afbreuk aan 
de continuïteit van Sympany+. Er wordt gestuurd op het zover als mogelijk terug brengen van de uitgaven 
waar inmiddels ook acties op zijn uitgezet. 
 
Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen, en beleggingen 
Het eigen vermogen van Sympany+ bestaat uit de continuïteitsreserves en bestemmingsreserves. Deze 
reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de stichting. Sympany+ volgt 
de richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen met betrekking tot de hoogte van deze reserves. Het 
beleid in deze is dat de continuïteitsreserve minimaal de hoogte heeft die noodzakelijk is om de activa 
minus de kortlopende schulden te financieren.  
Beleggingen mogen uitsluitend plaatsvinden bij Nederlandse banken die vallen onder het 
depositogarantiestelsel. Beleggingen zijn alleen toegestaan in de vorm van een lopende rekening 
courant, deposito’s en spaarrekeningen. Andere vormen van beleggingen zijn niet toegestaan. 
 



 

 

 

    

Communicatie  
Om mensen op de hoogte te stellen van de missie heeft Sympany+ inkomsten nodig om de projecten te 
financieren. Bekendheid van Sympany+ helpt bij het werven van fondsen bij overheid, bedrijven en 
andere organisaties. 
De communicatie met stichtingen, RVO, ministerie van Buitenlandse Zaken en het bedrijfsleven verloopt 
veelal via gesprekken, Skype en email contact. In afstemming met de financiële donor stuurt Sympany⁺ 
(half)jaarlijkse rapportages van het ondersteunde project. Waar mogelijk verzorgt Sympany+ 
tussentijdse, meer informele rapportages of presentaties. 
 
Op communicatiegebied is een pas op de plaats gemaakt. Dit is het gevolg van het eind 2018 gestarte 
traject naar een koerswijziging.  Nadat de nieuwe koers is vastgesteld, is deze vertaald naar een nieuwe 
missie en visie. Het vertrekpunt voor een nieuwe positionering/rebranding van Sympany. Voor dit traject 
is in het najaar van 2019 een nieuw strategisch communicatie/reclame bureau geselecteerd en zijn de 
eerste stappen gezet voor een nieuwe communicatiestrategie. 
 
1.3  Informatie over directie/bestuur 
 
Sympany+ is door het CBF erkend als Goed Doel. De Raad van Toezicht en de bestuurder achten openheid 
van wezenlijk belang. Belanghebbenden kunnen vragen stellen en klachten doorgeven via de website en 
de telefoon. Een goede inventarisatie, monitoring, evaluatie en afhandeling van opmerkingen of 
klachten zorgen ervoor dat Sympany+ weet wat de behoeften van belanghebbenden zijn en of deze 
wijzigen.  
 
Bij Sympany en Sympany+ zijn de functies toezicht houden en besturen duidelijk gescheiden. In de 
statuten is vastgelegd dat de Raad van Toezicht (onder andere) het volgende goedkeurt dan wel 
vaststelt: 
 

• het meerjarenplan en het jaarplan met begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; 

• het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede 
het ter leen opnemen van gelden;   

• het aanvragen van faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; 

• het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote 
betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote 
betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; 

• het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen 
en het jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; 

• het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd 
of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden 
of voorwaarden; 

• reglementen als bedoeld in de statuten en het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de 
stichting. 

 
De bestuurder is verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten, het dagelijks leiding geven aan de 
organisatie en voor het uitvoeren van het beleid. In de statuten is aan de bestuurder een statutaire 
volmacht gegeven om Sympany+ binnen de aangegeven grenzen te vertegenwoordigen. 
 
 
 



 

 

 

    

Nevenfuncties van directeur/bestuurder en leden Raad van Toezicht 
De bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke relaties met Sympany of 
Sympany+. De (neven)functies van RvT-leden staan in de tabel onder ‘Verslag toezichthoudend orgaan’. 
Van belangenverstrengeling is geen sprake. Per 10 juni 2019 heeft er een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Voor beide bestuurders geldt dat er geen sprake was van nevenfuncties met 
belangenverstrengeling. 
 
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 
Mevrouw H.F. van Doorn (Erica) is per 10 juni 2019 bestuurder van Sympany. Zij verdeelt haar tijd tussen 
Sympany en Sympany+. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning 
heeft  Sympany aansluiting gezocht bij de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De 
bestuurders’ BSD code is 355 en Functiegroep F. Het jaarinkomen van de bestuurder bedroeg in 2019 € 
86.967 (inclusief vakantiegeld).  Naast het jaarinkomen betaalde Sympany een bijdrage voor 
pensioenopbouw, vergoeding voor vervoer en voor telefonie. Aan de bestuurder zijn geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. Het jaarinkomen en de totale beloning zijn ruim onder de norm die 
vanuit Goede Doelen Nederland worden gehanteerd. Uiteraard heeft de bestuurder naar rato van haar 
dienstverband betaald gekregen. 
 
De interim-bestuurder die van 1 januari tot 10 juni 2019 bestuurder was, was niet in loondienst en 
ontving behalve een honorarium en reiskosten geen andere vergoedingen. In 2019 heeft de interim-
bestuurder € 64.787 als honorarium en reiskosten ontvangen.  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op vrijwillige basis voor hun werkzaamheden een 
vergoeding. Voor de leden ligt dit bedrag op € 1.500 per jaar en voor de voorzitter op € 2.250 per jaar. 
 
Eén maal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de bestuurder geëvalueerd en 
beoordeeld. De evaluatie over 2019 heeft plaatsgevonden in januari 2020. 
 
Risico analyse 
Sympany+ loopt diverse risico’s. Door het naleven van monitoringprotocollen en -procedures komen de 
risico's vroegtijdig aan het licht, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. In de wekelijkse 
vergaderingen van het managementteam besteedt Sympany+ aandacht aan het voorkomen van of 
reageren op bedreigingen of risico's. De belangrijkste risico’s van Sympany en Sympany+ zijn: 
 
Financiële risico’s 
Het exploitatierisico wordt gevormd door de mogelijkheid dat de kosten meer stijgen dan de baten 
waardoor de rentabiliteit daalt. De ontwikkeling van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit worden door 
maandelijkse rapportages nauw gevolgd waardoor tijdig ingrijpen mogelijk is. 
 
De baten van Sympany+ worden voor een groot deel bepaald door het financiële resultaat van Sympany. 
Sympany+ loopt het risico minder baten te ontvangen bij een tegenvallend resultaat van Sympany. 
Hierop wordt geanticipeerd door geen verplichtingen aan te gaan waar geen dekking tegenover staat. 
Bovendien  wordt er een continuïteitsreserve aangehouden. 
 
Een belangrijke kostenpost voor Sympany is de inzamelvergoeding aan gemeentes. Het beleid is erop 
gericht om deze post zoveel mogelijk te beperken. Dit beleid werpt zijn vruchten af want deze kostenpost 
neemt af. 



 

 

 

    

Een risico is ook dat de marktprijzen van het verkochte textiel nog verder terug lopen zonder dat de 
kosten navenant dalen. Hierop wordt geanticipeerd door zoveel mogelijk afspraken te maken voor de 
langere termijn. 
 
Operationele risico’s 
Het risico dat protocollen en procedures voor een goede bedrijfsvoering, zoals beschreven in de ISO 
14001, ISO 9001 en ISO Partos 9001 2015- versie 2018, onvoldoende worden nageleefd, is ondervangen 
doordat periodiek in het overleg van het managementteam de normen worden besproken en waar nodig 
geëvalueerd. Alle leidinggevenden bij Sympany en Sympany+ weten hoe te handelen. Wanneer blijkt dat 
medewerkers niet beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden, competenties of ervaring, 
worden in het jaarlijkse opleidingsplan de gewenste opleidingen, verplichte keuringen en 
bijscholingscursussen opgenomen.  
 
1.4  Integriteit 
 
Sympany en Sympany+ hebben een gedragscode waarin de normen en waarden zijn beschreven. De ge-
dragscode gaat in op integriteit en maakt tevens duidelijk wat ontoelaatbaar gedrag is en geeft aan hoe 
potentiële slachtoffers beschermd worden en zorg krijgen. De code is beschikbaar en toegankelijk voor 
alle werknemers en op de website te vinden. Sympany heeft een meldpunt en een externe vertrouwens-
persoon. In 2019 waren er geen meldingen van schendingen. In 2020 wordt de Code of Conduct geac-
tualiseerd en een Sympany integriteitsbeleid ontwikkeld. 
 
Om het risico met betrekking tot ongeoorloofde betalingen te minimaliseren heeft Sympany een strikte 
functiescheiding aangebracht in de financiële processen. Zo is het invoeren van betalingen bij andere 
personen belegd dan het autoriseren van betalingen. Voorts is een dubbele accordering van inkomende 
facturen ingericht. 
 
H.F. van Doorn, bestuurder 
Utrecht,  19 juni 2020 
 
 
 
 
  



 

 

 

    

1.5  Verslag toezichthoudend orgaan  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 viermaal vergaderd. 
 
De belangrijkste discussies en besluiten in 2019 hadden betrekking op: 

• Koerswijziging van Sympany/ Sympany+  

• Nieuwe bestuurder H.F. van Doorn per 21-06-2019 

• Debiteurenbeheer 

• Nieuw functiehuis met generieke beschrijvingen 

• Medewerkers-tevredenheidsonderzoek 

• Overstap naar nieuwe accountant DRV  

• Deelname in Sympact (granulaat) 

• Deelname in SaXcell 

• Benoeming A.J. van Santbrink per 21-06-2019 

• Benoeming A.M. Koopmans per 27-09-2019 

• 2e termijn A.A.J.M. Franken per 01-01-2020 

• Het goedkeuren van de jaarplannen 2020 en de bijbehorende begrotingen 
 
Wijze benoemen en zittingsduur leden Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Sympany bestaat –ultimo 2019- uit zes personen (de heer C.G.M. Brockhoven 
is eind 2019 afgetreden en niet opgevolgd). Nieuwe leden worden gezocht via een extern 
wervingstraject. Een benoeming tot lid geschiedt in beginsel voor een periode van vier jaar. Een lid kan 
maximaal twee keer worden herbenoemd. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat het op een 
adequate manier de klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder kan vervullen. Binnen de Raad van 
Toezicht is sprake van onder meer:  
 

• een duidelijke affiniteit met de doelstellingen van Sympany; 
• een brede maatschappelijke binding en functionele netwerken; 
• een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden, zoals 

internationale samenwerking, (tweedehands)kledingbranche, openbaar bestuur, PR en 
communicatie, financieel-economisch,  juridisch, politiek-, sociaal- en bedrijfskundig; 

• een onafhankelijke en kritische houding tegenover mede leden Raad van Toezicht.  
 

 

  
C.H.J.F. de Bruin, voorzitter Raad van Toezicht 
Vastgesteld en goedgekeurd te Utrecht op 19 juni 2020 
 
 
 
 
        
De heer C.H.J.F. de Bruin  Mevrouw  A.A.F. Talitsch 
Voorzitter   Lid, lid auditcommissie 
 
 
 
 



 

 

 

    

        
De heer F.H. Plomp  De heer A.A.J.M. Franken  
Lid, lid auditcommissie   Lid 
   
 
 
 
        
De heer A.J. van Santbrink  Mevrouw A.M. Koopmans 
Lid   Lid 
 
 
 
 
     
Mevrouw H.F. van Doorn 
Bestuurder 
 
 
 



BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 104.645 278.212

Liquide middelen  (2) 1.232.333 2.334.249

1.336.978 2.612.461

Stichting Sympany+
Utrecht
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3)

Reserves 1.306.939 2.403.064

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 19.772 3.073
Schulden aan groepsmaatschappijen - 31.776
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 4.067 2.764
Overige schulden en overlopende
passiva 6.200 171.784

30.039 209.397

1.336.978 2.612.461
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Baten  (5) 800.851 1.104.488

Lonen en salarissen  (6) 146.509 111.935
Sociale lasten  (7) 20.174 14.672
Pensioenlasten  (8) 13.937 10.746
Overige personeelskosten  (9) 11.690 10.975
Huisvestingskosten  (10) 4.840 5.680
Verkoopkosten  (11) 120 429
Algemene kosten  (12) 16.628 22.410
Donaties  (13) 1.683.078 2.109.761

Som der bedrijfslasten 1.896.976 2.286.608

Saldo van baten en lasten -1.096.125 -1.182.120

Stichting Sympany+
Utrecht
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten -1.096.125 -1.182.120

Aanpassing voor:

Aanpassing voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 173.567 -108.586
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) -179.358 35.403

-5.791 -73.183

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.101.916 -1.255.303

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.101.916 -1.255.303

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen -1.101.916 -1.255.303

Samenstelling geldmiddelen
Liquide

middelen

€
Geldmiddelen per 1 januari 2018 3.589.552
Mutatie 2018 -1.255.303

Geldmiddelen per 31 december 2018 2.334.249

Liquide
middelen

€
Geldmiddelen per 1 januari 2019 2.334.249
Mutatie 2019 -1.101.916

Geldmiddelen per 31 december 2019 1.232.333

Stichting Sympany+
Utrecht
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Sympany+ (KvK-nummer 30285304) richt zich op het financieren van
projecten die zelfredzaamheid van kansarme mensen, op duurzame wijze, bevorderen. De projecten
zijn zoveel als mogelijk gerelateerd aan (de productie van) textiel in de ruimste zin des woords.

Groepsverhoudingen
Groepsmaatschappij
De zustermaatschappij(en) wordt door de stichting beschouwd als beleidsafhankelijke
zustermaatschappij en uit dien hoofde gerekend tot de groep. Derhalve zijn de financiële gegevens
van Stichting Sympany+ middels 'horizontale' consolidatie integraal opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Sympany.

TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJ 640 voor Organisaties zonder winststreven en RJ
650 voor Fondsenwervende instellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
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.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op
continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Impact Corona

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor
de rechtspersoon geresulteerd in een daling van de donaties vanuit Stichting Sympany. Mede gezien
de goede vermogenspositie, de lage vaste lasten en het feit de uitgaven aan donaties snel zijn bij te
sturen, zijn de effecten beperkt voor Stichting Sympany+. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op
basis van de continuïteitsveronderstelling.

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Sympany+ zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het in het artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Stichting Sympany+
Utrecht
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt,
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Ingeval van niet-rentedragende leningen is de geamortiseerde kostprijs lager dan de nominale waarde.
Het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en de nominale waarde wordt - ingeval deze (in)direct
is verstrekt aan een deelneming - aangemerkt als informele kapitaalstorting door de vennootschap aan
haar deelneming, hetgeen uit dien hoofde wordt verwerkt als een verhoging van de
nettovermogenswaarde van de deelneming.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichtingsvermogen
Reserves en fondsen:

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Doelreserves kunnen worden
aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden van derden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling
waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van de toegekende
donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activan.

Binnen de stichting zijn een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve aanwezig. De
continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn om zeker te stellen dat in
de toekomst aan verplichtingen voldaan kan blijven worden. De continuïteitsreserve vormt beklemd
vermogen en mag niet vrij uitgekeerd worden. De algemene bestemmingsreserve is het niet beklemde
deel dat bestemd is voor toekomstige projectverplichtingen van de stichting.

Schulden
Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde.

Stichting Sympany+
Utrecht
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betalings is aagekondigd. Voorschotten
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden
gewaardeerd tegen de reële waarde.

Personeelskosten
Stichting Sympany+ heeft een pensioenregeling op basis van de middelloonregeling bij SPNG
(Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel). De dekkingsgraad bedraagt per 31 december 2019
102,6. De pensioenpremies worden afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Op grond van de
uitvoeringsovereenkomst en RJ271 is het de stichting toegestaan de pensioenregeling te verwerken
overeenkomstig de verplichting aan de pensioen-uitvoerderbenadering. Uit dien hoofde worden over
een jaar verschuldigde pensioenpremies als pensioenlasten in de staat van baten en laste verwerkt.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.

Stichting Sympany+
Utrecht
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019

€

31-12-2018

€Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 104.645 278.212

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 104.645 278.212

2. Liquide middelen
ING Bank NV, rekening-courant 412.203 401.012
ING Bank NV, spaarrekening 791.824 1.876.289
Triodos Bank 28.306 56.948

1.232.333 2.334.249

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019
aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Stichting Sympany+
Utrecht
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PASSIVA

3. STICHTINGSVERMOGEN

31-12-2019

€

31-12-2018

€Reserves
Bestemmingsreserve 821.889 2.133.064
Continuïteitsreserve 320.000 270.000
Bestemmingsfonds 165.050 -

1.306.939 2.403.064

2019

€

2018

€Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 2.133.064 3.325.184
Resultaatverdeling -1.146.125 -1.192.120
Overige mutaties -165.050 -

Stand per 31 december 821.889 2.133.064

De bestemming van deze reserve betreft gelden bestemd voor toekomstige projecten.

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 270.000 260.000
Resultaatverdeling 50.000 10.000

Stand per 31 december 320.000 270.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te
stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De omvang hiervan bedraagt
circa 1,5 keer de jaarlijkse vaste kosten van werkorganisatie.

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari - -
Dotatie 165.050 -

Stand per 31 december 165.050 -

4. KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019

€

31-12-2018

€Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 19.772 3.073

Schulden aan groepsmaatschappijen
Stichting Sympany - 31.776

Stichting Sympany+
Utrecht
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31-12-2019

€

31-12-2018

€Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 2.789 -
Pensioenen 1.278 2.764

4.067 2.764

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva 6.200 171.784

Overlopende passiva
Vakantiegeld 4.400 4.800
Vakantiedagen 1.800 3.100
Nog te ontvangen facturen - 163.884

6.200 171.784

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen
Voorwaardelijke vorderingen:

Indien partners toegekende projectgelden niet geheel besteden in de betreffende projectperiode is
sprake van onderbesteding. Stichting Sympany+ heeft dan het voorwaardelijke recht deze gelden terug
te vorderen.

Per balansdatum is niet in te schatten of er sprake is van onderbestedingen.

Onderbestedingen worden, na vaststelling en nadat dit is kenbaar gemaakt aan de partner, in de regel
verrekend met volgende toegezegde projectperiode.

Stichting Sympany+
Utrecht
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€5. Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 296.367 209.492
Giften en baten uit fondsenwerving 346.163 285.077
Financiële baten 535 2.718
Eigen fondsenwerving 157.786 607.201

800.851 1.104.488

2019

€ €

2018

€ €

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Subsidie Going Nuts - 157.458
Subsidie Macadamia 296.367 52.034

296.367 209.492

Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties bedrijven en instellingen 338.039 279.180
Donaties en giften particuleren en acties 8.124 5.897

346.163 285.077

Financiële baten
Rente-opbrengsten 535 2.718

535 2.718

Eigen fondsenwerving
Giften vanuit Stichting Sympany 157.786 607.201

157.786 607.201

800.851 1.104.488

Stichting Sympany+
Utrecht
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Personeelskosten
2019

€

2018

€6. Lonen en salarissen
Brutolonen 96.907 81.939
Uitzendkrachten 24.290 22.776
Vakantiegeld 7.812 7.220
Transitievergoeding 17.500 -

146.509 111.935

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2019 bedroeg 2,6 (2018: 1,8).

7. Sociale lasten
Premies sociale verzekeringen 20.174 14.672

8. Pensioenlasten
Pensioenlasten 13.937 10.746

9. Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten 6.375 3.546
Reiskostenvergoedingen 4.962 2.830
Onkostenvergoedingen 85 120
Opleidingskosten - 2.802
Kosten Arbodienst 262 -
Overige personeelkosten 6 1.677

11.690 10.975

10.Huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten 4.840 5.680

11.Verkoopkosten
Representatiekosten 120 379
Beurskosten - 50

120 429

12.Algemene kosten
Advieskosten 5.000 1.452
Bankkosten 1.903 2.425
Abonnementen en contributies 6.387 14.474
Automatiseringekosten 3.338 3.863
Overige kantoorkosten - 196

16.628 22.410

13.Donaties
Donaties t.b.v. structurele hulp 1.683.078 2.109.761

Stichting Sympany+
Utrecht
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OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Resultaatbestemming
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 1.096.125 over 2019 in mindering
gebracht op de reserves.

Stichting Sympany+
Utrecht
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Utrecht, 19 juni 2020

H.F. van Doorn C.H.J.F. de Bruin
Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

F.H. Plomp dr. ir. A.A.J.M. Franken MBA

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

A.J. van Santbrink A.A.F. Talisch

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

A.M. Koopmans

Lid Raad van Toezicht

Stichting Sympany+
Utrecht
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Statutaire regeling winstbestemming
Artikel 3.1 - De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) verkrijgen van gelden, ten behoeve van Stichting Sympany, inhoudende dat de stichting

de gelden geheel of nagenoeg geheel uitkeert aan Sticthting Sympany, zodat Sympany de
opbrengsten uit kan keren aan algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een
algemeen sociaal of anderszins algemeen maatschappeijk belang.

Stichting Sympany+
Utrecht
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