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~·• . van den Bosch
Voorzitter Stichting My Way

G.C.M. Oude Veldhuis
Bestuurslid Stichting My Way

Deze jaarrekening is samen met het begeleidend verslag vastgesteld in de bestuursvergadering van
Stichting My Way op 1 november 2021. Het is goed gebruik de jaarrekening te ondertekenen door de
penningmeester. Die positie is echter bij het ondertekenen van de jaarrekening vacant en wordt
waargenomen door de voorzitter. Dezelfde omstandigheden zijn debet aan de late vaststelling.
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JAARVERSLAG

Na 20 jaar Stichting Smarti is er in 2019 een nieuwe naam en een nieuwe look. My Way onbegrensd
reizen is in de kern precies wat Smarti altijd was. Maar dan zonder de associatie met de snoepjes en
dus ook de associatie met kleine kinderen. My Way onbegrensd reizen wil een stoere en volwassen
stichting zijn.

BESTUUR

Bestuurswisselingen zijn bij Smarti - net als bij andere stichtingen - wel vaker aan de orde geweest. In
2019 gebeurde er op bestuurlijk vlak uitzonderlijk veel. Marinka de Groot verliet na 8 jaar de stichting
als één van de drijvende krachten. Ook Linda de Vries, Antoinette van der Steen en Denise van
Nistelrooij verlieten het bestuur. Met veel verdriet had Smarti eind 2017 reeds afscheid genomen
van haar penningmeester, onmisbare vrijwilliger en vriendin Odet Berkvens. Zij overleed in november
van dat jaar. Alles bij elkaar heeft het bestuur in beperkte mate de (organisatie)kracht en energie
gehad om in 2019 ten volle door te zetten wat zij die weg waren en wij die achterbleven zo graag
deden en doen: het onmogelijke mogelijk maken.

Nieuwe en kracht en energie werd gevonden bij het aantreden van bestuursleden Linda Janmaat,
Ted Hendriks, Gemma Oude Veldhuis, lvo de Ruiter en Dennis de Lange. Margreet op 't Hoog en
Machteld van den Bosch als voorzitter vormden de continuïteit met het oude bestuur. Bij het vormen
van een nieuwe bestuur met zoveel nieuwe invloeden ontstond een natuurlijk moment om dat te
doen wat al vaker in onze gedachten was: de naam wijzigen. Inclusief een inhoudelijke
statutenwijziging. Bij die wijziging geven we aandacht aan het nog beter verwoorden van onze
doelstellingen. Waarmee eventueel een ANBI status kan worden aangevraagd.

De naam en het logo werden in 2019 ontwikkeld. Aan de statuten wordt gewerkt. Voor het eerst in
jaren werd een aanzienlijke investering gedaan in de PR van de stichting. De zichtbaarheid op reis is
vergroot door de magneetstickers en vlaggen. Voor de komende jaren hebben we een tijdloos
geschenk voor deelnemers en vrijwilligers liggen om hen bij gelegenheid passend te bedanken.

PROJECTEN en VRIJWILLIGERS

In 2019 zijn we gestart met een kick-off van de stichting. In Voorhout stonden alle spellen en
materialen van outdoorbedrjif Have Fun Events kosteloos tot onze beschikking. Vrienden, familie en
kennissen van de stichting en bestuursleden werden uitgenodigd. Een enkeling heeft de
uitzonderlijke hitte van die dag getrotseerd. Veel bekende gezichten van vroeger! De opkomst heeft
ons duidelijk gemaakt dat onze communicatiekanalen niet automatisch leiden tot 'nieuws'gierigheid.
Eerder tot nostalgie. Aan de nieuwe naam kan men wel wennen. Als de projecten maar net zo gaaf
blijven als altijd. Dat beloven we.

Het aanboren van een nieuwe groep vrijwilligers is één van de doelstellingen van het nieuwe
bestuur. Ted en Gemma hebben zich ingespannen om een weekend op Terschelling te organiseren,
voorafgaand aan de week met deelnemers aldaar. Uiteindelijk is het bij alleen een week Terschelling
met deelnemers en begeleiders gebleven. Een week waarin bestuursleden die onbekend waren met
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de doelgroep hun eerste kennismaking hadden. En waarin we nieuwe deelnemers en vrijwilligers aan
ons hebben kunnen binden.

Voor het bestuur had de week twee gezichten. Voor een enkeling luidde deze week van hard werken
het einde in van een korte betrokkenheid als bestuurslid. Voor anderen werd juist het doel en de
doelgroep stelliger dan ooit de moeite waard. Eén ding konden we bovenal herbevestigen: het is niet
wenselijk om mensen in een afhankelijkheidsrelatie (ouder-kind bijvoorbeeld) samen deel te laten
nemen aan een reis.

In 2019 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het project Sneeuw 2020. Een herhaling
van de succesvolle reis uit 2012. De animo was groot, gezien het aantal inschrijvingen. Bij het
vaststellen van deze jaarrekening is bekend dat de reis vanwege Covid-19 èn het gebrek aan sneeuw
niet door kon gaan. Voor een eventuele herkansing moet rekening worden gehouden met de
significant afgenomen sneeuwzekerheid in lager gelegen berggebieden.

DONATEURS

Bestuurslid Gemma Oude Veldhuis heeft in 2019 haar show Bagage op het podium vertoond. En
show waarin zij ook stil staat bij wat stichting My Way haar brengt. Het werd een mooie avond met
in het publiek een ruime vertegenwoordiging van deelnemers en vrijwilligers die onbewust hebben
bijgedragen aan de moed die bij Gemma nodig is geweest om op het podium te klimmen. Dat is ook
wat My Way kan! Gemma heeft van de opbrengsten van haar show €250,- euro gedoneerd aan My
Way.

In 2019 hebben we gebruik gemaakt van de 50% regeling van de collecte van de Nederlandse
Stichting van het Gehandicapte Kind. Net als voorgaande jaren. De opbrengst was lager dan
voorgaande jaren. Maar wel in verhouding met de inspanningen die in 2019 zijn gedaan op deze
collecteweek. Met fors minder collectanten hebben we een redelijke opbrengst kunnen creëren.

In 2019 hebben we onze jaarlijkse donateurs geïnformeerd over de wijzigingen in de stichting en de
op handen zijnde naamswijziging. Een aantal donateurs heeft die gelegenheid aangegrepen om de
machtiging in te trekken. Zonder verdere opgaaf van redenen. Vermoedelijk heeft onze berichtgeving
hen geattendeerd op de doorlopende machtiging die na bijna 10 jaar een heroverweging verdiende.

De incidentele giften zijn dankzij een nieuwe donatieknop op de website (Mollie account) op peil
gebleven. Deze laagdrempelige manier van schenken wordt gebruikt door vrienden (reizigers en
vrijwilligers) van My Way en door onbekenden. De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit
initiatieven zoals een verjaardag waarbij een bekende van de stichting zijn (online) vrienden vraagt
om in plaats van een verjaardagscadeau een donatie aan My Way te doen.

Met de familie van Odet Berkvens zijn we in overleg over de oude lening. De familie heeft een
eventuele schenking in beraad. Die schenking zal dan in zijn volledigheid in het Projectenfonds
worden opgenomen. Wij en de familie vinden het passend om met die eventuele schenking een reis
(mede) te financieren waarmee Odet wordt herdacht. Machteld bespreekt als voorzitter en vriendin
van Odet met de familie de mogelijkheden.
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EXPLOITATIE

Met de nieuwe naam en look besteden we niet alleen aandacht aan het uiterlijk. Ook de interne
bedrijfsvoering verdient aandacht. De ambitie om in de toekomst aan een ANBI status te voldoen
vraagt om een nieuwe beleidsplan en reglement. De veranderde wet- en regelgeving vraagt om een
herbezinning op informatiebeheer en verzekeringen. In 2020 staat dit - samen met het organiseren
van fantastische reizen en activiteiten - op het programma voor het bestuur.
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BALANS
Balans per 31 december 2019 31.12.2019 31.12.2018

Gelden

Over de balansdatum lopende vorderingen

Vooruitbetaalde projectkosten

Totaal activa

26.065

0

655

26.720

16.047

2.065

0

18.112

Lening O.C.J. Berkvens 5.000 5.000

Over de balansdatum lopende schulden 24 25

Vooruitontvangen projectopbrengsten 9.600 0

Garantiefonds projecten 6.000 6.000

Projectenfonds 2.000 3.000

Totaal passiva 22.624 14.025

Eigen vermogen 4.096 4.087

Resultaat boekjaar 9 1.637
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TOELICHTING op de BALANS

Vooruit betaalde en ontvangen projectkosten en -opbrengsten
In maart 2020 stond het project Sneeuwreis 2020 gepland. Inmiddels is bekend dat dit project door
omstandigheden (Covid-19 en slechte sneeuwcondities) geen doorgang kon vinden. De bijdrage van
deelnemers aan dit project zijn in 2020 terug gestort. De aanbetaling van de accommodatie is in de
vorm van een toezegging via een email omgezet naar een aanbetaling voor een in een volgend
winterseizoen te realiseren herkansing. Mocht deze verrekening in de toekomst niet lukken, zal deze
post ten laste van het Garantiefonds worden gebracht.

Garantiefonds
Het Garantiefonds kan door het bestuur worden aangewend om onvoorziene omstandigheden te
dragen in projecten of in de exploitatie van de stichting in zijn algemeenheid. Deze omstandigheden
openbaren zich na het vaststellen van de projectbegroting en (vlak) voor of tijdens de uitvoering van
een project. Het Garantiefonds wordt aangesproken nadat alternatieve oplossingen zijn verkend en
toegepast zoals het naar redelijkheid verhogen van de bijdrage van de reizigers of aanpassingen in de
uitvoering van het project. Onvoorziene omstandigheden zijn ontstaan buiten toedoen van bestuur,
reizigers en vrijwilligers. In een dergelijk geval kan het bestuur besluiten omwille van het belang van
de stichting om een project door te laten gaan en de financiële consequenties te dragen uit het
Garantiefonds.

Niet gedekt door het Garantiefonds is de post onvoorzien/diversen ter grootte van minimaal 5% van
de totale lasten van een project zoals in elke projectbegroting moet worden opgenomen. Deze post
moet kunnen voorzien in de mate van onzekerheid die past bij het te ondernemen project.

Het Garantiefonds is in 2019 niet gebruikt.
Er zijn geen toevoegingen aan het Garantiefonds gedaan in 2019.

Projectenfonds
Projecten worden zonder winstoogmerk en zonder tekort begroot. Reizen is voor mensen met een
beperking kostbaar. Meerkosten ten opzichte van reguliere reizen houden deels verband met de
kosten van meereizende vrijwilligers. Maar ook doordat bijvoorbeeld de kosten van rolstoelvervoer
bijna het dubbele zijn ten opzichte van regulier vervoer. Het projectenfonds heeft als doel
financieringsknelpunten op te lossen als de eigen bijdrage van deelnemers onaanvaardbaar hoog
dreigt te worden als gevolg van deze meerkosten.

In voorkomende gevallen stelt het bestuur per project vast welke bijdrage uit het Projectenfonds zij
passend vindt. Deze donatie wordt op de projectenbegroting aan de baten toegevoegd. Een
eventueel positief projectresultaat vloeit in dat geval bij het vaststellen van de jaarrekening weer
terug naar het Projectenfonds.

Het bestuur besluit bij de vaststelling van de jaarrekening tevens of en hoeveel zij toevoegt aan het
Projectenfonds.

Uit het Projectenfonds is in 2019 € 1.000,- toegevoegd aan het Project Terschelling
Ten laste van de exploitatie is in 2019 geen dotatie aan het Projectenfonds gedaan.
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EXPLOITATIE
Exploitatierekening 2019 2019 2018

Organisatiekosten 404 326
verzekeringen 0 0

website , 289 212

bankkosten 115 114
bestuurskosten 0 0
materiaal 0 0

PR en Promotie 978 37

promotie 978 37

Dotatie projectenfonds 0 3.000

Dotatie garantiefonds 0 3.000

TOTALE EXPLOITATIELASTEN 1.382 6.363

Projectresultaat -135 5.818

projectkosten 5.635 35.132

projectinkomsten 5.500 40.950
sponsoring 0 0

Algemene inkomsten 1.526 2.182

collecteweek NSGK 721 1.134

vaste donateurs 380 450

incidentele giften 425 598

EXPLOITATIERESULTAAT 9 1.637

Voor een verklaring van de toegenomen exploitatielasten PR en Promotie verwijzen we de lezer naar
pagina 2 'Bestuur'.
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PROJECTEN
Projecten 2019

Aantal deelnemers
Aantal begeleiders

Totale kosten

Bijdrage deelnemers
Bijdrage begeleiders
Totale inkomsten

Beschikbaar gestelde bijdrage uit het Projectenfonds
Bijdrage Projectenfonds

Totale baten

PROJECTRESULTAAT

Terschelling
4
7

5.635

3.800
700

4.500

1000
1.000

5.500

-135
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