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1.1  Algemeen 

 

1.1.1  Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

 

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 42566. 

De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Bits of Freedom (BoF) en is statutairgevestigd te Am-

sterdam.  

 

1.1.2  Juridische structuur 

 

Stichting Bits of Freedom is een onafhankelijke stichting naar Nederlands recht. Er wordt toezicht gehou-

den op de organisatie door het bestuur. Zij vergadert ten minste vier keer per jaar. 

 

1.2 Statutaire doelstelling 

 

De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is "het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten 

in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het 

grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord." 

 

1.3 Missie en visie 

 

Het monitoren, voorspellen en beïnvloeden van gedrag is steeds meer leidend in de manier waarop over-

heden, bedrijven en publieke instellingen besturen. Het internet speelt hierbij een centrale rol. Dat bete-

kent dat de manier waarop onze digitale communicatie infrastructuur in elkaar zit, wie het beheert en hoe 

het wordt ingezet, impact heeft op bijna alle dimensies van de samenleving. Hier wordt bepaald wie macht 

heeft en wie niet en welk perspectief op de samenleving leidend is (en welke onderdrukt worden). Datafi-

catie en datagedreven technologieën zijn daarmee cruciaal geworden voor macht en machtsverhoudin-

gen.  

 

De datagedreven logica en daaraan gekoppelde verdienmodellen brengen risico’s met zich mee. Het spec-

trum aan mogelijkheden en kansen wordt versmald tot die die het meest rendabel zijn. De één wordt in, 

en de ander uitgesloten. Bestaande machtsverhoudingen worden gestut, terwijl het functioneren ervan 

steeds ondoorzichtiger wordt. De ruimte die er is voor het bevorderen van maatschappelijke agenda's die 

de macht bevragen en een alternatief op de status quo voorstaan, dreigt alsmaar kleiner te worden. Te 

klein. 

 

Wij geloven dat we een andere weg kunnen inslaan en dat het internet kan en zou moeten bijdragen aan 

een open en vrije samenleving. Het kan een krachtig instrument zijn in de strijd voor gelijke kansen en 

rechten en een eerlijkere verdeling van middelen. Het kan kennis en cultuur dichterbij brengen, en mee-

doen aan het publieke leven veel toegankelijker maken.  

 

Om de potentie van het internet te benutten, en om te beschermen tegen de risico's van dataficatie, zijn 

twee zaken essentieel: communicatievrijheid en privacy. Deze rechten kunnen veel van onze burgerlijke en 

politieke vrijheden versterken. Denk bijvoorbeeld aan het recht op gelijke behandeling, de vrijheid van 

vergadering, en het recht op sociale- en rechtszekerheid. Dit is waar Bits of Freedom voor strijdt.                                                                                                                                 
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Wij beïnvloeden beleid en informeren mensen. Wanneer dat niet genoeg is, roepen we overheden en het 

bedrijfsleven ter verantwoording. Door campagne te voeren of door naar de rechter te stappen. We zijn 

actief in Nederland en Europa en werken intensief samen. 

 

1.4 Samenstelling bestuur en directie 

 

1.4.1. Bestuur 

 

Voorzitter: mevrouw S. Logothetis 

Secretaris: mevrouw J. Blijden 

Penningmeester: de heer W. van Asselt 

Lid: mevrouw J. Huizenga 

Lid: mevrouw M. Lanzing 

 

1.4.2. Directie 

 

Directeur: mevrouw E. Austin 

 

1.4.3. Raad van Advies 

 

De heer J.H. Hoepman (Voorzitter) 

De heer O. van Daalen 

Mevrouw A. Hertsenberg 

Mevrouw S. Hagens 

Mevrouw A. Jansen 

De heer O. Kolkman  

Mevrouw E. Kosta 

De heer M. el Maslouhi 

Mevrouw L. Duits 

De heer M. Februari 

Mevrouw A. M’charek 

 

1.4.4. Hoofd- en nevenfuncties bestuur en directie 

 

S. Logothetis (Voorzitter)  

Hoofdfuncties: 

 Programmamanager Europe for Citizens en liaison EUNIC NL bij DutchCulture 

Nevenfuncties: 

 Penningmeester VvE Broekmanhuis 

 Bestuurslid We Are Space  

 

J. Blijden (Secretaris) 

Hoofdfuncties: 

 Adviseur bij adviesbureau PBLQ 

Nevenfuncties: 

 Geen 
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G. van Asselt (Penningmeester) 

Hoofdfuncties: 

 Geen 

Nevenfuncties: 

 Fotograaf 

 

J. Huizenga (Lid)  

Hoofdfuncties: 

 Afdelingshoofd Interactive / Media / Design van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. 

Nevenfuncties:  

 Co-founder European Street Design Challenge  

 Co-founder Creative Cooperative 

 Bestuurslid Stichting The Image Society 

 Commissaris Raad van Toezicht Stichting Art & Technology (Manifestations) 

 

M. Lanzing (Lid) 

Hoofdfuncties 

 Assistant Professor Philosophy of Technology aan de Universiteit van Amsterdam. 

 Universiteitsdocent techniekfilosofie Universiteit van Amsterdam. 

Nevenfuncties 

 Bestuurslid Amsterdam Platform for Privacy Research. 

 

E. Austin (directeur) 

Hoofdfuncties 

 Directeur Bits of Freedom 

Nevenfuncties 

 Lid van de adviescommissie Digitale cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

 Lid van de Network Investment Council van Reset 

 

1.5 Bezoldigingsbeleid 

 

We gebruiken de salarisschalen van de Rijksoverheid om het salaris van de directeur en overige medewer-

kers te bepalen. Alle medewerkers worden ingeschaald binnen schaal 6 tot en met 12. De gekozen perio-

diek hangt af van het aantal jaren werkervaring (in een functie op vergelijkbaar niveau) van de aan te 

nemen medewerker. De uiteindelijke inschaling en toekenning van de juiste periodiek vindt plaats door 

de directeur met goedkeuring van het bestuur. In beginsel krijgt een werknemer twee keer een jaarcon-

tract, gevolgd door een contract voor onbepaalde tijd.  

 

Indien de prestaties van de medewerker binnen het team daartoe aanleiding geven en tenzij het bestuur 

besluit dat de financiële situatie van Bits of Freedom het verhogen van periodieken niet toelaat, zal iedere 

werknemer in beginsel jaarlijks een periodiek in de schaal stijgen. Zodra het einde van de schaal bereikt 

is, is er geen verdere stijging van het salaris meer. 

 

Indien de salarisschalen bij de overheid worden aangepast, dan wordt bij een volgende verandering van 

periodiek automatisch het salaris van de werknemer weer gelijk getrokken met het overheidsbeleid. 

Bits of Freedom stelt per medewerker een budget van max. EUR 2.000 per jaar – op basis van 1 FTE – ter 

beschikking ten behoeve van de opleiding van elke werknemer.  
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We keren maandelijks een bedrag gelijk aan 10% van het brutosalaris, inclusief vakantiegeld, bruto uit aan 

werknemers. Deze betaling geldt ter compensatie van het ontbreken van een pensioenregeling en iedere 

werknemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het treffen van enige gewenste pensioenregeling.  

 

Bestuursleden ontvangen een vergoeding van €500 per jaar. Raad van adviesleden ontvangen geen ver-

goeding.  

 

1.6 Onderschreven gedragscodes en richtlijnen 

 

Bits of Freedom voldoet aan de voorwaarden van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het jaar-

verslag en jaarrekening voldoen aan Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) zoals uitgebracht in RJ-Uiting 2016-13. 

 

1.7 Communicatie met belanghebbenden 

 

Bits of Freedom is zo transparant mogelijk over haar activiteiten en publiceert daar actief over op haar 

website en via haar e-mail nieuwsbrief. Voor specifieke groepen zijn er aparte mailinglijsten. De drie be-

langrijkste groepen van belanghebbenden van Bits of Freedom zijn de potentieel geïnteresseerden, de 

huidige achterban en de professionals. De communicatiemedewerker en campaigner richten zich primair 

op de potentieel geïnteresseerden, de bewegingbouwer op de achterban en de onderzoekers/beleidsad-

viseurs op de professionals. 

 

1.8 Risicoparagraaf 

 

Om onze doelstellingen te verwezenlijken, onze onafhankelijkheid te behouden en risico’s voor de orga-

nisatie te verkleinen, is het belangrijke dat we een gezonde en diverse mix van inkomstenbronnen hebben. 

We spreken vier bronnen aan. Minimaal een derde van onze financiën willen we van individuele donateurs 

ontvangen. Daarnaast willen we ook graag minstens een derde van onze inkomsten uit fondsen of stich-

tingen betrekken. Het aandeel van bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van 

de totale inkomsten, en van geen enkele bedrijfssupporter ontvangen we meer dan 10% van onze conti-

nuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook projectgelden.  

 

Met onze financiële planning proberen we, voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken. Daarbij 

hebben we aandacht voor interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op onze inkomsten en 

uitgaven. We investeren in het ontwikkelen van een hechte band met onze vaste donateurs, bedrijfssup-

porters en fondsen. We streven ernaar elk jaar twee donateurscampagnes te draaien om nieuwe donateurs  

 

te vinden. Met fondsen proberen we zoveel mogelijk afspraken te maken voor meerdere jaren, waarbij we 

proberen te voorkomen dat meerdere contracten gelijktijdig aflopen. 

 

Bits of Freedom loopt weinig financieel risico: er zijn geen schulden en geen grote bezittingen. Er is een 

zeer betaalbaar huurcontract dat nog minimaal een aantal jaar doorloopt. Daarnaast is er een continuï-

teitsreserve van minimaal 25% van de begrote kosten voor het aankomende jaar die op een spaarrekening 

staat en dus niet risicovol is belegd. Toch zou het kunnen dat de inkomsten onverwacht drastisch tegen-

vallen. De kosten zullen op dat moment ook drastisch naar beneden moeten. De meeste ruimte daarvoor 

zit in de personeelskosten.  
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Er is een noodplan met daarin de stappen die de directeur en het bestuur moeten nemen mocht dit nood-

zakelijk zijn. Tot slot is er een bijzonder kleine kans dat er onverwacht een grote kostenpost is. Een voor-

beeld zou kunnen zijn dat er schade wordt aangericht aan de reputatie van  

een bedrijf en dat die schade vergoed moet worden. Voor die gevallen heeft Bits of Freedom een aanspra-

kelijkheidsverzekering. Zelf begint Bits of Freedom alleen rechtszaken als het zeker is dat er genoeg mid-

delen zijn om het slechtst mogelijke resultaat te bekostigen. 

 

1.9 De impact van de coronacrisis en onze continuïteitsveronderstelling 

 

In reactie op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis hebben we in maart 2020 verschillende scenarios 

geschetst, op basis waarvan we maatregelen hebben getroffen om de lange-termijn risico’s voor de orga-

nisatie zoveel mogelijk te beperken. We hebben ervoor gekozen om te anticiperen op tegenvallend in-

komsten. De enige plek waar we substantieel onze kosten kunnen minderen, is in onze personeelskosten. 

We hebben daarom het aannemen van nieuwe medewerkers deels uitgesteld: van de drie nieuwe krachten 

die vorig jaar bij ons zouden beginnen, hebben we alleen een nieuwe communicatiestrateeg aangenomen.   

 

In 2020 hebben we bovengemiddeld veel nieuwe donateurs welkom geheten, maar er hebben ook bo-

vengemiddeld veel donateurs hun donatie opgezegd. Dat betekent dat we onze begrote groei niet hebben 

gehaald. Bij fondsen en bedrijfsdonateurs vonden we meer inkomsten dan verwacht. 

 

Het is belangrijk dat we een gezonde financieringsmix behouden. We zullen daarom onze donateursver-

loop het komende jaar nog nauwgezetter dan anders monitoren. Ook investeren we in een nieuwe stra-

tegie voor het aantrekken en behouden van individuele donateurs en we hebben een nieuwe rol gecreëerd 

in het team, namelijk die van ledenwerver. Deze persoon zullen we zo snel mogelijk werven. 

 

Met het oog op de aanhoudende onzekere (financiële) tijden, blijft onze continuïteitsreserve in 2021 en 

2022 boven de gewenste 25%. We zullen halfjaarlijks evalueren of het nog steeds verstandig is om onze 

continuïteitsreserve gecontroleerd af te bouwen naar 25% in 2025.  

 

1.10. Toekomstparagraaf 

 

Bits of Freedom hanteert een helder financieel beleid met een gezonde en diverse mix van inkomsten-

bronnen. Ten eerste willen we geen overheidssubsidies, alleen al om de schijn van belangenverstrengeling 

te voorkomen. Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk van onze inkomsten van individuele do-

nateurs te ontvangen, minimaal een derde van fondsen en maximaal een derde van bedrijfssupporters. 

Daarnaast hebben we liever veel kleine bedrijfssupporters dan een paar hele grote, dit zodat zowel de 

supporter als wijzelf op elk gewenst moment de relatie kunnen verbreken zonder dat dit direct impact 

heeft op ons werk.  

 

In onze begroting zal het aandeel van onze inkomsten van individuele donateurs over vijf jaar net op de 

50% zitten. Onze bedrijfsdonateurs, die nu rond de 10% van onze begroting dekken, zullen in 2025 onge-

veer 12% voor hun rekening nemen. We hopen van structurele fondsen in 2025 34% van onze inkomsten 

te betrekken, en ongeveer 4% uit projectfinancering te halen. We hopen deze doelstellingen te kunnen 

bereiken door de komende jaren slim te investeren in de zichtbaarheid van de organisatie bij een relevant 

publiek.  
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Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van ons geld 

en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. In 2020 is ongeveer 7,2% van 

onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast is ongeveer 7,8% van onze uitgegeven middelen 

besteed aan beheer en administratie. Bijna 84,9% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed 

aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten en opkomen voor 

internetvrijheid. 

 

De door ons gehanteerde fondsenwervingsmethoden zijn het voeren van donateurscampagnes (met ge-

bruik van onze eigen communicatiekanalen), het geven van cadeautjes aan donateurs (nooit met een ho-

gere waarde dan 10% van de ontvangen steun), het indienen van (project)aanvragen bij fondsen, en het  

aanschrijven en opbellen van bedrijfssupporters. Wij doen geen direct marketing voor het verkrijgen van 

individuele donateurs (geen straatteams, geen advertenties en geen mailings). 

 

Er zijn zes fondsen met wie we meerjarige afspraken hebben voor financiële steun. De Adessium Founda-

tion heeft haar steun verlengd voor een inmiddels vierde periode van drie jaar. In 2021 en 2022 zullen we 

respectievelijk € 80.000 en € 90.000 ontvangen. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) zal 

ons tot en met 2022 jaarlijks voor € 40.000 steunen. Het Gieskes-Strijbis Fonds zal ons tot en met 2022 

steunen met € 85.000 per jaar. Ford Foundation zal ons tot en met 2022 steunen met een bijdrage van 

€33.000. Met twee fondsen loopt ons contract in 2021 af: Stichting Democratie en Media steunt ons in 

2021 nog met € 35.000 en de Open Society Foundations (OSF) met € 88.630. We hopen met deze fondsen 

nieuwe afspraken te kunnen maken over meerjarensteun.  

 

We verwachten dat steeds meer grote, filantropische instellingen het belang van digitale rechten inzien 

en dus hebben we veel vertrouwen dat fondsen ons structureel zullen willen blijven steunen.  

Voor het verdere bestuur- en directieverslag verwijzen wij naar het publieke jaarverslag 2020. 
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Amsterdam, …………………… 

 

 

 

  

S. Logothetis 

Voorzitter 

 

 

 

  

J.Z. Blijden 

Secretaris 

 

 

 

  

G. van Asselt 

Penningmeester 

 

 

 

  

J. Huizenga 

Lid 

 

 

 

  

M. Lanzing 

Lid 

 

 

 

  

E. Austin 

Directeur 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA        31-12-2020  31-12-2019 

           

                        €           € 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 2.7.1       3.792  13.052 

        --------------  -------------- 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen  

Waarborgsommen        4.763  4.763 

Overige vorderingen en activa 2.7.2      10.000  4.991 

           

        14.763  9.754 

        --------------  -------------- 

 

Liquide middelen  2.7.3       730.607  468.175 

        --------------  -------------- 

 

           

Totaal activa        749.162  490.981 
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PASSIVA        31-12-2020  31-12-2019 

           

                        €           € 

Reserves en fondsen 2.7.5 

 

Reserves 

Continuïteitsreserve       592.846  341.427 

       --------------  -------------- 

 

Kortlopende schulden 2.7.6 

Vooruitontvangen bijdragen       100.171  107.804 

Overige kortlopende schulden      56.145  41.750 

         

        156.316  149.554 

        --------------  -------------- 

 

 

 

 

 

           

Totaal passiva        749.162  490.981 
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2.2  Staat van baten en lasten 

     Realisatie   Begroting         Realisatie 

          2020       2020       2019 

           

            €           €           € 

BATEN  

 

Baten van particulieren 2.8.1   315.400  323.650  296.751 

Baten van bedrijven    98.182  95.000  79.738 

Baten van andere organisaties-zonder- 

winststreven    442.807  333.563  274.346 

           

Som van de geworven baten    856.389  752.213  650.835 

 

Baten merchandise    5.857  -  2.822 

           

Som van de baten      862.246  752.213  653.657 

         

 

LASTEN 

 

Besteed aan doelstellingen 

Lobby, campagne en empowerment 2.4   503.916  648.753  538.898 

     ---------------- ----------------  -------------- 

Wervingskosten  

Wervingskosten 2.4   53.760  55.195  48.364 

     ---------------- ----------------  -------------- 

Kosten beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie 2.4    53.151  83.269  54.827 

     ---------------- ----------------  -------------- 

           

Som van de lasten     610.827  787.217  642.089 

         

 

Saldo voor financiële baten en lasten    251.419  -  11.568 

Financiële baten en –lasten     -  -  - 

           

Saldo van baten en lasten     251.419  -35.004  11.568 
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2.3  Bestemming saldo van baten en lasten 

     Realisatie                           Realisatie 

          2020              2019 

           

            €                      € 

 

Continuïteitsreserve    251.419    11.568 

           

Totaal    251.419    11.568 
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2.4  Overzicht lastenverdeling 

 

      Lobby  Wervings- 

      campagne  kosten 

     empowerment   

         

Lasten             €          €  

 

Personeelskosten 2.9.1     366.274  31.062 

Afschrijvingen 2.7.1     8.975  761 

Huisvestingskosten 2.9.2     22.191  1.882 

Communicatiekosten 2.9.2     19.349  2.199 

Opbouwen beweging 2.9.2     8.972  7.517 

Kantoorkosten 2.9.2     5.210  442 

Algemene kosten 2.9.2     18.026  9.897 

Projecten 2.9.3     54.919  - 

         

Totaal lasten      503.916  53.760 

         

 

 

Doelbestedingspercentage baten        

Doelbestedingspercentage lasten       

Wervingspercentage        

Kosten beheer en administratie       
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     Kosten        

    beheer en       Totaal      Begroot      Totaal  

 administratie       2020        2020        2019  

         

       €          €          €          €  

 

  34.082  431.418  618.535  502.887 

  835  10.571  -  10.462 

  2.065  26.138  28.711  31.827 

  1.800  23.348  16.525  5.851 

  -  16.489  21.600  17.466 

  485  6.137  10.800  4.261 

  13.884  41.807  45.546  25.076 

  -  54.919  45.500  44.259 

         

  53.151  610.827  787.217  642.089 

         

 

 

    58,4%  86,2%  82,4% 

    82,5%  82,4%  83,9% 

    6,3%  7,3%  7,4% 

    8,7%  10,6%  8,5% 
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2.5  Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn 

gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 

           2020        2019 

         

             €          € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

 

Totaal baten      862.246  653.657 

Totaal lasten      610.827  642.089 

         

Overschot/tekort      251.419  11.568 

Afschrijvingen      10.571  10.462 

         

Cash-flow      261.990  22.030 

      --------------  -------------- 

Mutaties in: 

Overige vorderingen en activa      -5.009  5.864 

Kortlopende schulden      6.763  82.264 

         

      1.754  88.128 

      --------------  -------------- 

Totaal kasstroom uit activiteiten      263.744  110.158 

         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 

Investeringen in materiële vaste activa      -1.312  -2.513 

         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten     -1.312  -2.513 

         

 

Totaal kasstroom      262.432  107.645 

         

 

Liquide middelen begin      468.175  360.530 

Totaal kasstroom      262.432  107.645 

         

Liquide middelen eind      730.607  468.175 
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2.6  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.6.1  Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Or-

ganisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.  

 

2.6.2  Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers over 2019 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te 

maken.  

 

Grondslagen van waardering 

 

2.6.3  Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

2.6.4  Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvin-

gen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van 

deze verkrijgingsprijs. 

 

2.6.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen ge-

amortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, ge-

baseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

2.6.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen bestemmingsre-

serves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.  
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.6.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 

het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondsla-

gen. 

 

2.6.8  Baten 

 

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

 

Ontvangsten uit meerjarige contracten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben, 

tenzij anders in het contract opgenomen.  

 

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouw-

baar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verant-

woord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.  

 

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

 

2.6.9  Lasten 

 

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en 

–lasten. 

 

2.6.10  Personeelsbeloning 

 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in 

overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 

 

De stichting heeft geen pensioenregeling. 
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2.6.12  Kostentoerekening 

 

De niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend aan de bestedingscategorieën.  

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën. 

 

Kostensoort  Toerekening 

 

Bestuur  100% aan beheer en administratie 

Personeel   84,9% aan doelstellingen 

  7,2% aan fondsenwerving 

  7,9% aan beheer en administratie 

Beheerskosten  100% aan beheer en administratie 
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2.7  Toelichting op de balans 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

    

2.7.1 Materiële vaste activa 

 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat. 

 

      Verbouwing  Inventaris  Totaal 

           

                                €           €           € 

Stand per 1 januari 2020 

Aanschafwaarde      31.545  34.138  65.683 

Cumulatieve afschrijvingen     -23.001  -29.630  -52.631 

           

      8.544  4.508  13.052 

           

 

Mutaties boekjaar 2020 

Desinvesteringen       

Afschrijvingen desinvesteringen      

Investeringen      -  1.312  1.312 

Afschrijvingen      -7.886  -2.686  -10.572 

           

      -7.886  -1.373  -9.259 

           

 

Stand per 31 december 2020 

Aanschafwaarde      31.545  35.450  66.995 

Cumulatieve afschrijvingen     -30.887  -32.316  -63.203 

           

      658  3.134  3.792 

           

 

 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages. 

 

Verbouwingen        33% 

Inventaris        25% - 33% 

 

De restwaarde is bepaald op nihil. Vanaf 2021 zullen we aanschaffingen vanaf € 2.000 activeren. 
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Toelichting op de balans (vervolg) 

             2020        2019 

           

                      €           € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.7.2  Overige vorderingen en activa 

 

Te ontvangen baten     10.000  - 

Vooruitbetaalde kosten     -  4.763 

         

Saldo per 31 december     10.000  4.763 

         

 

2.7.3  Liquide middelen 

 

Kas      100  100 

Rekening-courant bank     98.154  105.451 

Spaarrekening      628.643  360.262 

Paypal      3.710  2.363 

         

Saldo per 31 december     730.607  468.175 

         

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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Toelichting op de balans (vervolg) 

             2020        2019 

           

                      €           € 

PASSIVA 

 

2.7.4  Reserves 

 

Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januari  341.427  329.859 

Mutatie volgens resultaatbestemming  263.758  11.568 

       

Saldo per 31 december   605.185  341.427 

       

 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. 

 

De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt minimaal 25% van de jaarlijkse 

kosten van de werkorganisatie van het komende jaar. 

 

De vaste activa van Bits of Freedom bestaan hoofdzakelijk uit kantoormeubilair en computers. De geringe 

investering per formatieplaats maakt geen aparte reserve nodig. 

 

2.7.5  Kortlopende schulden 

 

Vooruitontvangen bijdragen van andere organisaties     100.171   107.804 

Reservering vakantiegeld     14.530  10.369 

Overlopende passiva     41.615  31.381 

         

Saldo per 31 december     156.316  149.554 

         

 

2.7.6  Niet in de balans opgenomen verplichtingen en  

niet in de balans opgenomen activa 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

 

Voor de huur van het kantoor is een huurovereenkomst aangegaan ingaande 1 januari 2018 met een 

looptijd tot 31 december 2021 met betrekking tot pand aan het Prinseneiland 97hs te Amsterdam. De 

opzegtermijn bedraagt 12 maanden. De huurvergoeding bedraagt circa € 19.707 per jaar.  

 

Niet in de balans opgenomen activa 

 

Er zijn 6 overeenkomsten voor meerdere jaren aangegaan. Jaarlijks wordt er een bijdrage ontvangen door 

Bits of Freedom indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan. 

De te verwachten bijdragen van de in dit kader aan Bits of Freedom toegekende bijdragen bedraagt ultimo 

2020 € 510.243. 
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2.8  Toelichting op de baten 

 

     Realisatie    Begroting    Realisatie 

        2020       2020       2019 

         

            €           €           € 

 

2.8.1  Som van de geworven baten 

  

Individuele donaties   315.400  323.650  296.751 

Andere organisaties-zonder-winststreven   371.899  333.563  227.798 

Bedrijfsdonateurs    98.182  95.000  79.738 

Projecten    70.908  -  46.548 

          

   856.389  752.213  650.835 

        

 

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een  

aantal specifieke projecten. Het uitgangspunt daarbij  

is dat projecten worden uitgevoerd als hiervoor geld 

beschikbaar is. 

 

2.8.1.1 Projecten 

  

Big Brother Awards     -    3.000 

DIY Digital Rights     -    4.748 

My data done right     -    21.300 

Jouw Privacy Toolbox    51.450    17.500 

Korte cursus manipulatie    19.458    - 

          

   70.908    46.548 

        

 

Voor de kosten van de projecten wordt verwezen naar  

paragraaf 2.9.3.   
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2.9  Toelichting op de lasten 

 

     Realisatie    Begroting    Realisatie 

        2020       2020       2019 

         

            €           €           € 

 

2.9.1  Personeelskosten 

 

Lonen en salarissen   334.745    385.506 

Sociale lasten    65.303    72.713 

Overige personeelskosten   31.370    44.668 

          

  431.418  618.535  502.887 

         

 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2020 op basis van voltijdsmedewerkers be-

droeg ongeveer 6,4 (2019: 7,3). Dat is aanzienlijk lager dan de begrote 8,5 fte. Door de onzekerheid over 

de financiële consequenties van de coronacrisis hebben we besloten van de drie nieuwe krachten die in 

2020 bij ons zouden beginnen, het aannemen van twee ervan uit te stellen. 

 

Medewerkers worden bezoldigd volgens de salarisschalen van de Rijksoverheid. Elke functie is gekoppeld  

aan een schaal(variërend van schaal 6 tot en met schaal 12). Medewerkers worden afhankelijk van hun 

relevante werkervaring ingeschaald op een passende trede. Elk jaar gaan zij, mits de financiën van Bits of 

Freedom dit toestaan, één trede omhoog in de schaal. 

 

Directiebeloning 

 

Naam   E. Austin 

Functie  Algemeen Directeur 

Dienstverband 

Aard (looptijd)   onbepaald 

Uren   40 

Parttime percentage  100% 

Periode   01/01 tot en met 31/12 

 

      

                    €  

Jaarbezoldiging 

Brutosalaris/vergoeding  59.114 

Vakantiegeld/vakantiedagen  4.268 

    

Totaal bezoldiging  2020  63.382 

    

 

Totaal bezoldiging 2019  15.375 

    

 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van € 500 per bestuurder.  
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2.9  Toelichting op de lasten (vervolg) 

 

     Realisatie    Begroting    Realisatie 

        2020       2020       2019 

         

            €           €           € 

2.9.2  uitvoeringskosten 

 

Huisvestingskosten  26.137  28.711  31.827 

Communicatiekosten  23.348  16.525  5.851 

Opbouwen beweging  16.489  21.600  17.466 

Kantoorkosten  6.137  10.800  4.261 

Algemene kosten  41.807  45.546  25.076 

 

Verschillenanalyse uitvoeringskosten 

 

In lijn met onze nieuwe meerjarenstrategie is besloten meer middelen vrij te maken voor de communicatie 

van ons werk en om daarbij te experimenteren met betaalde advertentieruimte in de publieke ruimte en 

online. 

 

     Realisatie    Begroting    Realisatie 

        2020       2020       2019 

         

            €           €           € 

 

2.9.3  Projecten 

 

Kosten Big Brother Awards 2018    -    5.195 

Kosten Big Brother Awards 2019    -    19.258 

My data done right     5.344    3.134 

Toolbox     29.480    17.500 

Overige kosten Projecten    637    -828 

Korte Cursus Manipulatie    19.458    - 

          

   54.919  45.500  44.259 
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2.10  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Amsterdam op ____________ 2021. 

 

 

 

  

S. Logothetis 

Voorzitter 

 

 

 

  

J.Z. Blijden 

Secretaris 

 

 

 

  

G. van Asselt 

Penningmeester 

 

 

 

  

J. Huizenga 

Lid 

 

 

 

  

M. Lanzing 

Lid 

 

 

 

  

E. Austin 

Directeur 
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Stichting Bits of Freedom 

Prinseneiland 97hs 

1013 LN  AMSTERDAM 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Bits of Freedom  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Bits of Freedom te Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Bits of Freedom per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 

in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 749.162; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 251.419 

(overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bits of Freedom zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens; 

 begroting 2021. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 

organisaties’ vereist is. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 

hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controle-

verklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 6 april 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Bits of Freedom 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Begroting 2021 

 

     Begroting   Realisatie          Begroting 

          2021       2020       2020 

           

            €           €           € 

BATEN  

 

Baten van particulieren 2.8.1   330.896  315.400  323.650 

Baten van bedrijven    95.000  98.182  95.000 

Baten van andere organisaties-zonder- 

winststreven    470.000  442.807  333.563 

           

         

Som van de geworven baten    892.567  856.389  752.213 

 

Overige baten    -  5.857  - 

           

Som van de baten      892.567  862.246  752.213 

         

 

LASTEN 

 

Besteed aan doelstellingen 

Lobby, campagne en empowerment    796.407  503.916  648.753 

     ---------------- ----------------  -------------- 

Wervingskosten  

Wervingskosten    63.616  53.760  55.195 

     ---------------- ----------------  -------------- 

Kosten beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie     86.608  53.151  83.269 

     ---------------- ----------------  -------------- 

           

Som van de lasten          946.631  610.827  787.217 

         

 

Saldo voor financiële baten en lasten    -54.064  251.419  -35.004 

 

Financiële baten en -lasten     -  -  - 

           

Saldo van baten en lasten     -54.064  251.419  -35.004 

         

 


