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Voorwoord 
 
In 2009 liep Nicole Otten – van Rijthoven stage waarbij zij vervolgens tijdens een project Anneke 
Geurds ontmoette. Deze ontmoeting liep uit tot een hechte vriendschap. Tijdens de stage van Nicole 
kwam zij in contact met de Bosnische stichting Snaga Zene. Deze stichting werkt onder andere met 
mensen die nog in vluchtelingenkampen wonen. Deze vluchtelingenkampen liggen voornamelijk 
gelegen bij Srebrenica en Tuzla. De vluchtelingen worden in Bosnië & Herzegovina ook wel Displaced 
persons genoemd en wonen daar nu sinds de oorlog van ’95. De stichting Snaga Zene helpt de 
bewoners onder andere met traumaverwerking en verzorgt activiteiten voor de kinderen in de 
kampen.  
 
Het bestaan van Displaced persons in Bosnië & Herzegovina greep Anneke en Nicole erg aan, 
waardoor zij besloten om iets voor ze te willen doen. Zo ontstond er een onderzoek wat in 2011 
plaats vond. Tijdens dit onderzoek is gebleken waar de behoeften lagen van de bewoners uit de 
kampen. Hierdoor ontstonden ideeën over projecten en een opzet om een stichting op te zetten. In 
2012 werd het eerste project van MADBosnië – Make A Difference uitgevoerd in het 
vluchtelingenkamp Jezevac vlak gelegen bij de stad Tuzla.  
Sindsdien voeren Anneke en Nicole bijna elk jaar een project uit, onder andere in samenwerking met 
studenten van het ROC Ter AA. 
 
In 2019 is besloten dat Anneke en Nicole dit niet meer samen kunnen dragen. Er ontstond een groep 
van vijf gemotiveerde vrouwen die besloten om van MADBosnië – Make A Difference een officiële 
stichting te maken. Januari 2020 werd dit officieel vastgelegd.  
 
 

 
 
 
Stichting MADBosnië – Make A Difference streeft ernaar de eigen kracht, zelfsturing en 
zelfredzaamheid van mensen in Bosnië- Herzegovina te versterken. Dit doen wij door vanuit een 
vraaggerichte aanpak samen met de lokale bevolking en lokale partners kleinschalige projecten op te 
starten. 
 
 
Doelstelling 
In samenwerking met lokale samenwerkingspartners en de mensen zelf onderzoeken wij wat de 
wensen en behoeften zijn. Vanuit deze vraaggerichte werkwijze ontwikkelen wij onze projecten. Het 
uiteindelijke doel is voor de mensen gewenste middelen te realiseren die nodig zijn voor een beter 
bestaan. Denk hierbij aan: middelen om zelf te voorzien in voedsel, betere schoolfaciliteiten, 
ondersteuning richting werk, inkomen en dagbesteding. 
 

Niets is te gek voor ons, daardoor maken wij het verschil! 
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1. Jaarverslag, terugblik 2020 
 

Kerstmarkt 2019  
 
De opbrengst van de kerstmarkt eind 2019 heeft invloed op de financiën van 2020, om deze reden 
staan in- en uitgaven in onderstaand overzicht verwerkt.  
Het bestuur van de stichting MADBosnië – Make A Difference heeft een investering gedaan door zelf 
kerstdecoratie te maken en deze te verkopen op de kerstmarkt. Vanuit het vluchtelingenkamp 
Jezevac, vlak gelegen bij de stad Tuzla, in Bosnië & Herzegovina zijn handgemaakte sokken en thee 
overgekocht, welke op de kerstmarkt te koop zijn gesteld.  
 
 

Oprichten stichting 
 
Vanaf januari 2020 heeft de stichting MADBosnië – Make A Difference acties ingezet om een officiële 
stichting te worden. De stichting MADBosnië – Make A Difference heeft zich ingeschreven bij de KVK 
en met behulp van een notaris de akten ondertekend. Daarnaast is er een ANBI status verkregen.  
 

 
Moestuinen en Covid-19 
 
In mei 2020 zou de stichting MADBosnië – Make A Difference het moestuinenproject in Bosnië & 
Herzegovina voortzetten door het realiseren van tien overdekte moestuinen in het 
vluchtelingenkamp Jezevac. Helaas kon de uitvoering van het project niet door gaan door de 
coronamaatregelen. De stichting heeft via NGO Snaga Zene te Bosnië & Herzegovina vijf moestuinen 
aan laten schaffen en in het vluchtelingenkamp Jezevac laten plaatsen.  
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2. Financieel overzicht 2020 

Staat van Baten en lasten 
Lasten en kosten  Begroting  Realisatie Datum Opmerking 

Organisatiekosten   

Notariskosten  500,- -397,43 20-01-2020 Betaald van 
persoonlijke rekening. 

KVK inschrijving  50,- -50,- 20-01-2020 Betaald van 
persoonlijke rekening. 

Website  15,- -14,52 08-07-2020 Overschrijvingskosten 
Betaald van pers. rekening. 

   -47,86 01-06-2020 Jaarlijkse kosten 

Bankkosten   -12,76 
 

26-06-2020 
26-07-2020 
26-08-2020 
26-09-2020 
26-10-2020 
26-11-2020 
26-12-2020 

Eenmalig: 6,51 
Maandelijks: 1,25 

Koersverschillen   -27,- 08-06-2020  

Overdekt moestuinen project   

Materiaal 
overdekte 
moestuin 

 2000,- -870,- 08-06-2020 100,- inleg 
(voorgeschoten) van 
eigen rekening 

Sokken project   

Voorschot 
materiaal 

  -50,- Oktober 2019 Contant  

Salaris/vergoeding   nvt   

Sokken verkoop 
kerst 

  +130,- 15-12-2019 Per paar 15,- 

Sokken    +150,- 
+30,- 

December 2019 
18-09-2020 

 

Kerstmarkt   

Plaats kosten   -15,- 29-11-2019  

Inkoop materiaal   -84,- 29-11-2019  

Verkoop 
kerstdecoratie 

  +597,10 
 

29-11-2019 
15-12-2019 

 

Donaties en giften 

Donateur 1   +344,32 04-06-2020  

Donateur 2   +10,- 11-07-2020  

Donateur 3   +20,- 13-07-2020  

Donateur 4   +5,- 13-07-2020  

Donateur 5   +10,- 01-08-2020  

Donateur 6   +45,- 12-12-2020  
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3. ANBI status 
 

ANBI richtlijnen volgens belastingdienst. Bron: www.belastingdienst.nl/giften 

ANBI richtlijnen  
Het bestuur van stichting MADBosnië – Make A Difference is van mening dat zij voldoet aan de ANBI 
criteria die door de belastingdienst zijn opgesteld. Bron: www.belastingdienst.nl/giften (d.d. 10 
februari 2019). Om aangewezen te worden als ANBI moet stichting MADBosnië – Make A Difference 
voldoen aan alle volgende voorwaarden:  

● Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.  
● De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 

winstoogmerk. 
● Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

 integriteitseisen.  
● De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen. 

● Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  

● De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden.  

● Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 
● Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
● Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel.  
● Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.  
● Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. Aan deze gegeven informatie 

kunt u geen rechten ontlenen. 
 

 

 

  

http://www.belastingdienst.nl/giften
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4. Begroting 2021 
 

In onderstaand verzicht is rekening gehouden met eventuele coronamaatregelingen 

gedurende 2021.  

 

Doelen  

● Realisatie moestuinenproject, plaatsen van vijf overdekte moestuinen. 

● Sokkenproject voortzetten, in 2020 hebben we een pilot gedraaid van het 

sokkenproject. In 2021 zullen we dit project voortzetten. Middels de inkoop 

van de sokken realiseren we salaris voor enkele vrouwen uit het 

vluchtelingenkamp Jezevac. 

● Het streven is om op drie kerstmarkten inkomsten voor de toekomstige 

projecten in 2022 op te halen. 
 

Begroting 

Staat van Baten en lasten 
Lasten en kosten  Begroting  Realisatie Datum Opmerking 

Organisatiekosten   

Website  -47,86   Jaarlijkse kosten 

Bankkosten  -15,-   Maandelijks: 1,25 

Koersverschillen  -50,-    

Overdekt moestuinen project   

Materiaal 
overdekte 
moestuin 

 -1000,-    

Sokken project   

Voorschot 
materiaal 

 -100,-    

Salaris/vergoeding  -150,-    

Sokken verkoop 
kerst 

 +195,-    

Sokken   +900,-    

Kerstmarkt   

Plaats kosten  -15,-    

Inkoop materiaal  -100,-    

Verkoop 
kerstdecoratie 

 +500,-  
 

  

Donaties en giften 

Donaties  +750,-    

 


