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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.



JAARVERSLAG

Grote gebeurtenissen in de wereld zorgden er in 2020 voor dat de frisse doorstart van My Way
eigenlijk in de startbokken is blijven hangen. Ondanks de splinternieuwe looks en een voltallig
bestuur. Die grote gebeurtenissen in de wereld gaan over klimaat en de Covid-19 pandemie.
Vanwege een buitengewoon gebrek aan kou en sneeuw in de Franse Vercors is de sneeuwreis niet
doorgegaan. Van alle andere kleine en grote projecten is vanwege Covid-19 ook niets gerealiseerd.

BESTUUR

In 2020 werd My Way bestuurd door bestuursleden Gemma Oude Veld huis, Ted Hendriks, Margreet
op 't Hoog, penningmeester Ivo de Ruiter en voorzitter Machteld van den Bosch. Aspirant bestuurslid
Pieter Houtman ondersteunt Margreet in het secretariaat. De helft van de bestuursleden is geworven
uit de doelgroep. Daarmee is My Way een stichting van-,voor - en door mensen met een
lichamelijke beperking.

Het bestuur heeft in 2020 alleen digitaal met elkaar vergaderd. Dat deden we al af en toe,
afgewisseld met fysieke vergaderingen. De vergaderagenda van 2020 gaf geen aanleiding voor
intensief overleg waarbij het nodig was elkaar te ontmoeten. De ontmoetingen werden vanuit sociaal
oogpunt wel gemist. De reizen en activiteiten ook. We probeerden het wel af en toe. Maar de
conclusie van 2020 was op reisgebied steeds dezelfde: reizen en Covid-19 gaan niet samen.

In 2020 zijn de statuten opgesteld. Deze volledig gewijzigde statuten passeren pas in 2021 bij de
notaris. Daarin zijn dan tegelijk de richtlijnen verwerkt vanuit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR).

FISCAAL

In 2020 werd My Way plotseling verrast met een onaangekondigde aanslag omzetbelasting inclusief
de naheffing van het niet doen van opgave sinds het tweede kwartaal van 2017. Sinds het bestaan
van de stichting heeft de Belastingdienst steeds een nihilaangifte geaccepteerd. In de afgelopen jaren
is het doen van aangifte of betalen van omzetbelasting niet aan de orde geweest. De Belastingdienst
kan niet uitleggen waarom dat nu anders is. Mogelijk is de omissie ontstaan toen bestuurslid Odet
Berkvens eind 2017 overleed. Uit de overgedragen stukken is niet duidelijk geworden dat aangifte
moest worden gedaan. Er was geen documentatie van aanwezig en er zijn sindsdien geen blauwe
enveloppen ontvangen op het postadres van de My Way.

Uiteraard voldoen wij aan onze (nieuwe) fiscale verplichtingen, waarbij we factureren conform de
Bijzondere regeling reisbureaus. Dat betekent dat My Way alleen over het verschil tussen
projectinkomsten en projectuitgaven omzetbelasting betaalt. Dat verschil is over het algemeen
verwaarloosbaar, aangezien wij geen winstoogmerk hebben. Ondertussen zet het bestuur zich in
voor het verkrijgen van een ANBI status en een vrijstelling van omzetbelasting.
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VEILIGHEID EN ZEKERHEID

Het besturen van een stichting zoals My Way vraagt anno 2020 een stevige oriëntatie op
(veranderende) regelgeving. Welke implicaties een algemene regel heeft op het specifieke geval My
Way is daarbij lang niet altijd duidelijk. Zo is het bestuur bezig met het vertalen van de eisen van de
vernieuwde Richtlijn Pakketreizen (per 1 juli 2018 in werking en sinds Covid-19 van groot belang),
met de eisen van de AVG en met de nieuwe WBTR. Uiteraard doen we er alles aan om onze reizigers
zorgvuldig te behandelen en beschermen tegen (de gevolgen van) ongeluk en omstandigheden. Een
goede (bestuurdersaansprakelijkheids)verzekering hoort daarbij. We laten ons adviseren over deze
onderwerpen, maar hebben nog geen passend product of dienst gevonden.

PROJECTEN EN VRIJWILLIGERS

De bijdrage voor de sneeuwreis 2020 die we in 2019 van alle reizigers hebben ontvangen, is
terugbetaald aan onze reizigers. Iedereen die zich heeft ingeschreven is kosteloos gesteld. Alleen
onze reservering van 655 euro als aanbetaling van de accommodatie staat nog op de balans. De wens
om begin 2021 een nieuwe sneeuwreis te organiseren maakte eind 2020 plaats voor realisme.
Hopelijk is de situatie in de winter van 2021-2022 veranderd. De vooruitbetaalde projectkosten
verhuizen een jaar met ons mee.

De lopende lening van de nabestaanden van Berkvens is in 2020 ongewijzigd gebleven. Het is de
wens van de nabestaanden om het geld (al dan niet via het Projectenfonds) te besteden aan reizen.
Zonder reizen is er vooralsnog geen schenking.

EXPLOITATIE
De inkomsten uit vaste donateurs zijn afgenomen sinds wij in 2019 een naamswijziging hebben
doorgevoerd en daarover alle donateurs met machtiging voor incasso hebben aangeschreven. Uit
ervaring weten we dat een sterke relatie bestaat tussen de mate waarin de stichting actief is met het
organiseren van reizen en de incidentele giften. De giften zijn in 2020 vanzelfsprekend laag. In
november werd ondanks Covid-19 een collecte georganiseerd waaraan My Way weer heeft
meegedaan met de 50% regeling. De animo om te collecteren was laag. De opbrengsten afgezet
tegen het aantal collectanten was daarentegen bovengemiddeld.
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BALANS
Balans per 31 december 2020 31.12.2020 31.12.2019

Gelden Triodosbank

Over de balansdatum lopende vorderingen

Vooruitbetaalde projectkosten

Totaal activa

15.996

893

655

17.544

26.065

0

655

26.720

Lening O.C.J. Berkvens 5.000 5.000

Over de balansdatum lopende schulden 0 24

Vooruitontvangen projectopbrengsten 0 9.600

Garantiefonds projecten 6.000 6.000

Projectenfonds 2.000 2.000

Totaal passiva 13.000 22.624

Eigen vermogen 4.544 4.096

Resultaat boekjaar 448 9
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TOELICHTING op de BALANS
Vordering op Belastingdienst
De aanslag van 300 euro omzetbelasting is betaald aan de Belastingdienst. Tegen deze aanslag in
bezwaar ingediend. De terugvordering ervan is als over de balansdatum lopende vordering
opgenomen. De nog niet ontvangen 593 euro aan inkomsten uit de collecte van het Gehandicapte
Kind vormen samen met de terugvordering aan de Belastingdienst het totaal van over de
balansdatum lopende vorderingen.

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 2020 ongewijzigd gebleven

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 projecten begroting 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.

Het Projectenfonds is in 2020 ongewijzigd gebleven
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EXPLOITATIE
Exploitatierekening 2020 2020 2019

Organisatiekosten 438 404
verzekeringen 0 0
website 289 289
bankkosten 146 115
bestuurskosten 2 0
materiaal 0 0

PR en Promotie 0 978
promotie 978

Dotatie projectenfonds 0 0

Dotatie garantiefonds 0 0

TOTALE EXPLOITATIELASTEN 438 1.382

Projectresultaat 0 -135
projectkosten 0 5.635
project in komsten 0 5.500
sponsoring 0 0

Algemene inkomsten 886 1.526
collecteweek NSGK 593 721
vaste donateurs 200 380
Incidentele giften 93 425

EXPLOITATIERESULTAAT 448 9

Het positieve saldo op de exploitatie is ontstaan door algemene giften die geen bestemming konden
vinden als gevolg van het niet-doorgaan van reizen door omstandigheden die op pagina 1 van dit
jaarverslag staan beschreven.
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