
JAARVERSLAG 2021

MY WA
ONBEGRENSD REIZEN

STICHTING MY WAY



Voor akkoord:

M. van den Bosch
Voorzitter Stichting My Way

Voor akkoord:

S. Nijdam
Penningmeester Stichting My Way

Deze jaarrekening is samen met het begeleidend verslag vastgesteld in de bestuursvergadering van
Stichting My Way op 23 maart 2022.



JAARVERSLAG
Ook in 2021 bepaalde Covid-19 nog onze agenda. We waren enerzijds terughoudend, want tot april
2021 ontbrak het perspectief op reizen en samenkomen. Elke activiteit met onze doelgroep vraagt
reisbewegingen, contact binnen 1,5 meter en een bijeenkomst met meer dan twee personen.
Anderzijds konden we ons niet voorstellen dat de (reis)beperkingen nog veel langer zouden duren.

Gelijk met het afbouwen van de beperkingen hebben we in april besloten om ons meest concrete
plan van dat moment te gaan realiseren. En toch bleef het nog tot na de datum van aanbetaling
onzeker of het door kon gaan. Maar wat een geluk! Alle scenario's ten spijt is de reis fantastisch
verlopen. Kort daarna dook een nieuwe virusvariant op en ging de wereld weer op slot.

BESTUUR

Op 14 juni 2021 is officieel stichting My Way onbegrensd reizen 'geboren'. Na een draagtijd van circa
twee en een half jaar werden op deze dag de statuten getekend bij notaris Luijer in Noordwijk. Pas
vanaf dat moment is ook de naamswijziging officieel in de Kamer van Koophandel opgenomen.
Inmiddels was het bestuur en onze doelgroep al een jaar bekend en gewend met deze verandering.

Voor de naamswijziging zijn door de notaris zeer geringe kosten in rekening gebracht a €306,- Deze
kosten zijn de enige kosten die door het bestuur zijn opgevoerd in 2021 en opgenomen in de
exploitatierekening onder bestuurskosten.

In 2021 werd My Way bestuurd door bestuursleden Gemma Oude Veldhuis, Ted Hendriks, Margreet
op 't Hoog, aspirant secretaris Pieter Houtman, penningmeester Ivo de Ruiter en voorzitter Machteld
van den Bosch. In september kondigde Ivo zijn aftreden aan. Pieter Houtman besloot eind 2021 dat
zijn periode als aspirant secretaris erop zat.

Het aangebleven bestuur reflecteerde op haar eigen samenstelling en dynamiek. In de enige fysieke
ontmoeting van dat jaar concludeerden wij dat onze voornaamste taak soms lijdt onder dat wat niet
onze kerntaak zou moeten zijn. Zo herkennen we in deze samenstelling vooral ons enthousiasme
voor het organiseren van activiteiten en in mindere mate het enthousiasme voor cijfers, regels en
beleid. Daar bovenop hebben de golfbewegingen in de Covid-19 pandemie ons eindeloos laten
zoeken naar wat straks kan en mag in een tijd dat niemand daar het antwoord op had. Onze
gezamenlijke taak als bestuur ligt in het financiële beheer, het duurzaam binden van donateurs en
vrijwilligers, de voorwaarden scheppen waaronder activiteiten kunnen worden ontplooid en
uiteindelijk ook de doelstelling kan worden behaald.

Met een heldere actielijst (met daarop onder andere jaarverslagen, ANBI, verzekeringen, regelingen
implementeren) vonden we koers. En kort daarop ook versterking in de persoon van Sacha Nijdam.
Zij zal begin 2022 toetreden tot het bestuur als penningmeester.

FISCAAL

De plicht om omzetbelasting aan te geven (en indien van toepassing) ook te betalen, brengt vanaf
2021 enkele administratieve en financiële lasten met zich mee. Deze zijn vanaf nu opgenomen in de
exploitatierekening. Het gaat om een betaald inlogaccount voor het doen van aangifte. De kosten
worden mogelijk deels gecompenseerd door de Rijksdienst voor Ondernemers. Een aanvraag voor
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die vergoeding is ingediend. In afwachting van het besluit op de aanvraag is geen vordering op de
balans opgenomen.

Ondertussen zet het bestuur zich in voor het verkrijgen van een ANBI status en mogelijk daarmee
ook een vrijstelling van omzetbelasting. De inhoudelijke eisen van een ANBI zijn bekend en intern
getoetst. Het verzamelen en opstellen van de bewijsstukken vergt nog een grote inspanning van het
bestuur. Denk aan het opstellen van een beleidsplan. Met een visie op mens en samenleven, een
maatschappelijke doelstelling en doelgroep en een uniek aanbod zonder winstoogmerk hebben we
de stellige overtuiging dat we aan de eisen van een ANBI kunnen voldoen. We doen ons best het
verhaal goed over te brengen aan de Belastingdienst.

PROJECTEN EN VRIJWILLIGERS

De reis eind september naar Italië ontstond uit de wens van bestuurslid en vrijwilliger Gemma om
haar hond Saar op te zoeken. Saar woonde met haar nieuwe baas op een camping in Toscane. Het
liefst is ze daar de hele dag bezig met schapen drijven. Dat is ook wat My Way ging doen. De reis was
volledig volgeboekt, inclusief een kleine wachtlijst. De reis werd onder andere door vier nieuwe
vrijwilligers begeleid voor wie deze reis de eerste echte ontmoeting met de doelgroep was. Het
leverde ontroering, overwonnen schroom, praktisch handelen, mooie gesprekken en vriendschappen
op tussen alle reizigers; met en zonder beperking. Vrijwilligers die met hun ervaring weer anderen
inspireren met de verworven inzichten over zichzelf in relatie tot de ander, in het bijzonder de ander
met een beperking. Waarmee My Way haar bijdrage levert aan een samenleving waarin mensen met
een beperking meedoen en worden gezien.

Met trots en grote tevredenheid kijken we terug op dit project. De urgentie om weer te doen
waarvoor we bestaan, was groot. De vrijwilligers hebben fysiek een enorme prestatie geleverd. Het
terrein en de tenten waren nauwelijks zelfstandig toegankelijk. De deelnemers hebben zich door het
harde werken van de vrijwilligers af en toe ongemakkelijk gevoeld. We verloren af en toe uit het oog
dat reizen met My Way óók hoort te gaan over zelfstandigheid, eigen initiatiefkracht en regie. Het
ongemak is bespreekbaar gemaakt. We hebben er volop van genoten. Alle reizigers waren zich
terdege bewust dat deze kortstondige opening tussen lockdowns en reisbeperkingen een groot geluk
was.

De Covid-19 omstandigheden lieten een nieuwe sneeuwreis niet toe. De vooruitbetaalde
projectkosten verhuizen wederom een jaar met ons mee.

VEILIGHEID EN ZEKERHEID

Het aanmeldformulier van My Way is eenvoudig gebleven. Om reizen en activiteiten te organiseren
in tijden van de Covid-19 pandemie bleek daarentegen een grote stroom aan formulieren en
verklaringen nodig. In korte tijd en met de kennis van dat moment is beleid gemaakt hoe om te gaan
met annuleringen, al dan niet veroorzaakt door een besmetting, testen of vaccineren en
veranderende reisadviezen. Als de eerstgenoemde situaties zich voordoen voorafgaand aan een reis
of activiteit, kan de wachtlijst een oplossing bieden. Maar ook tijdens de reis of activiteit lopen we
het risico dat zich een besmetting voordoet, kan een testafspraak dwars door een programma heen
lopen en kunnen de reisadviezen veranderen. Met name een verlengd verblijf vanwege quarantaine
brengt kosten met zich mee. Het nieuw gemaakte beleid voorziet in een heldere beschrijving van
waar in voorkomende gevallen het (financiële) risico ligt. Het beleid is op de website gepubliceerd en
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vertaald in formulieren en verklaringen. De reis naar Italië verliep zonder dat zich een dergelijke
gebeurtenis heeft voorgedaan.

Nu ons jaarverslag (tijdig) is vastgesteld ligt het in de verwachting dat onze aanvraag voor een
(bestuurders)aansprakelijksheidverzekering wordt gehonoreerd. Diezelfde verwachting hebben we
voor de aanvraag voor reizigersverzekering conform de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen.

EXPLOITATIE

In 2020 waren de incidentele giften laag, passend bij de mate waarin wij activiteiten konden
organiseren. In 2021 zijn de giften fors toegenomen. Deze extra giften zijn te danken aan de
enthousiaste verhalen en werving van reizigers die dit jaar met ons hebben gereisd naar Italië.

In 2020 heeft een belangrijk deel van de vaste donateurs hun doorlopende machtiging heroverwogen
nadat wij hen daartoe hadden uitgenodigd. De meesten zijn gestopt. Het gevolg was dat nog op één
moment in het jaar de resterende giften werden geïncasseerd. Na een jaar geen gebruik te maken
van de incasso bleek de bank het incasso-contract te hebben ontbonden. De nog geldige
doorlopende machtigingen van vaste donateurs zijn daarmee ook komen te vervallen na ruim 10 jaar
donateur te zijn geweest. De inkomsten uit vaste donateurs die in 2021 op de jaarrekening te zien
zijn, worden door de donateurs zelf overgemaakt.

In 2022 starten we met het werven van nieuwe donateurs. Deze inkomsten zijn nodig om onze
exploitatielasten te kunnen dragen. Een nieuw incasso-contract wordt bij de bank aangevraagd.

In november heeft My Way weer meegedaan met de 50% regeling van de collecte van stichting het
Gehandicapte Kind. Dankzij het digitaal collecteren via QR en sociale media is de opbrengst ondanks
het lage aantal collectanten gegroeid.
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2021 31.12.2021 31.12.2020

Gelden Triodosbank

Over de balansdatum lopende vorderingen

Vooruitbetaalde projectkosten

€

€

€

Totaal activa €

16.756 €

613 €

655 €

18.024 €

15.996

893

655

17.544

Lening nabestaanden Berkvens € 5.000 € 5.000

Over de balansdatum lopende schulden € 500 €

Garantiefonds projecten € 6.000 € 6.000

Projectenfonds € 2.000 € 2.000

Totaal passiva € 13.500 € 13.000

Eigen vermogen € 4.524 € 4.544

Resultaat boekjaar € -20 € 448

TOELICHTING op de BALANS

De enige vordering op de balans is de nog niet ontvangen opbrengst van de collecte voor stichting
het Gehandicapte Kind. De lopende lening van de nabestaanden van Berkvens is in 2021 ongewijzigd
gebleven. Het is de wens van de nabestaanden om het geld (al dan niet via het Projectenfonds) te
besteden aan projecten. Met de sterk verminderde (reis)mogelijkheden vanwege Covid-19 is deze
lening vooralsnog geen donatie.

De overlopende schuld van 500 euro heeft betrekking op uitgestelde kosten voor het project Italië.
Een laatste in Nederland te organiseren afsluitende activiteit van dit project is helaas vanwege Covid
19 geannuleerd en verplaatst naar 2022.

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
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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,
deelnemers 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 2021 ongewijzigd gebleven

Projectenfonds
Reizen en activiteiten ontplooien met een beperking is kostbaar. Vrijwilligers doen en/of reizen mee
en vanzelfsprekend zitten aan meedoen en meereizen kosten verbonden. Maar daarnaast zijn
bijvoorbeeld de kosten van rolstoelvervoer bijna het dubbele ten opzichte van regulier vervoer. Het
fonds heeft als doel financieringsknelpunten op te lossen als de eigen bijdrage van reizigers
onaanvaardbaar hoog dreigt te worden als gevolg van deze meerkosten. Met deze middelen worden
geen exploitatielasten gedragen of investeringen gedaan ten behoeve van de stichting in zijn
algemeenheid.

Het bestuur stelt op basis van de beschikbare omvang van het Projectenfonds en het totale
projectenprogramma vast welke projecten eventueel ondersteund moeten worden met een bijdrage
uit het fonds. De bijdrage uit het Projectenfonds wordt op de projectbegroting aan de baten
toegevoegd. Projecten worden zonder winstoogmerk begroot. Door bijdragen uit giften via het
Projectenfonds te begroten, zijn projecten minder afhankelijk van specifiek voor dat project en op
dat moment verworven giften en sponsoring. Onzekerheid over het wel of niet kunnen dekken van
een begrotingsgat met giften en sponsoring zou de prijs voor de reizigers kunnen opdrijven. Met het
Projectenfonds kunnen we scherper begroten.

Een eventueel positief resultaat op een project vloeit bij het vaststellen van de jaarrekening weer
terug in het Projectenfonds. Een eventueel negatief projectresultaat wordt gedragen door het eigen
vermogen of het Garantiefonds. Indien en voor zover de jaarrekening een exploitatie-overschot
oplevert, besluit het bestuur of en in welke mate dit aan het Projectenfonds wordt toegevoegd.

Met het Projectenfonds is een bijdrage geleverd aan de reis naar Italië van €750,
Aan het Projectenfonds is €750,- toegevoegd vanuit het exploitatieoverschot waardoor het
projectenfonds in 2021 gelijk is gebleven.
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EXPLOITATIE
Exploitatierekening 2021 2021 2020

Organisatiekosten € 798 € 438
verzekeringen € €
website en ICT € 289 € 289
bankkosten € 160 € 146
belasting € 42 €
bestuurskosten € 306 € 2
materiaal € €

PR en Promotie € €
promotie €

Dotatie projectenfonds € 750 €

Dotatie garantiefonds € €

TOTALE EXPLOITATIELASTEN € 1.548 € 438

Projectresultaat € -5 €
projectkosten € 12.155 €
projectinkomsten € 12.150 €
sponsoring € €

Algemene inkomsten € 1.533 € 886
collecteweek NSGK € 613 € 593
vaste donateurs € 200 € 200
Incidentele giften € 720 € 93

EXPLOITATIERESULTAAT € -20 € 448

My Way organiseert - onder andere omstandigheden - op jaarbasis meerdere activiteiten en reizen.
De pandemie heeft niets veranderd aan die ambitie. Het kon alleen in 2021 nog niet in die mate.
Maar in de nabije toekomst hopelijk weer wel. My Way vindt het wenselijk om voor die ambitie het
Projectenfonds te laten groeien naar circa € 4000,-Op die manier kan aan meerdere projecten via
het Projectenfonds een financiële bijdrage worden gedaan. De verwachting is dat als de activiteiten
in ons programma toenemen, - net als in 2021- ook de inkomsten uit giften toenemen. Zodoende
kan het Projectenfonds - net als in 2021 - worden aangevuld om nieuwe projecten te begroten.
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PROJECTEN
Projecten 2021 Toscane Italië

Aantal deelnemers 8
Aantal vrijwilligers 6
Totaal aantal reizigers 14

Totale kosten € 12.155

Bijdrage deelnemers € 10.800
Bijdrage begeleiders € 600
Totale inkomsten € 11.400

Bijdrage Projectenfonds € 750

Totale baten € 12.150

PROJECTRESULTAAT € -5

Bij onze projecten zijn we zelf risicodrager voor een eventueel tekort op de begroting. En soms is er
iets over. Bij het project Italië was het overschot na realisatie zo fors, dat het bestuur heeft besloten
een deel van het inschrijfgeld terug te betalen aan de reizigers. Een zeer ongebruikelijke situatie met
een even zo ongebruikelijke oplossing.

Het overschot was het gevolg van sponsoring in natura (gratis boodschappen), niet in rekening
gebrachte verblijfskosten (sponsoring van de bevriende campingbeheerder) en een ander
programma (de activiteiten zijn veelal in eigen beheer van de bevriende campingbeheerder
georganiseerd). In dit geval waren er geen nieuwe projecten in 2021 die met het overschot
gefinancierd konden worden.

Tegelijk waren er ook meerkosten die verband hielden met de beperking. Neem bijvoorbeeld de
hoge vervoerskosten in verband met de huur van een rolstoelbus. Ruim een derde van de totale
baten zijn besteed aan vervoerskosten. Deze meerkosten rechtvaardigen een bijdrage uit het
Projectenfonds. Al is die bijdrage uiteraard naar beneden bijgesteld toen de omvang van het
overschot bekend werd.
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