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Inleiding 

 

In de afgelopen jaren is een te groot deel van de inkomsten van SIVMO opgegaan aan 

de kosten van het bureau. Het vorig bestuur heeft  weliswaar de toenmalige 

werkneemster laten vertrekken, maar met het aantrekken van een nieuwe 

medewerker is geen verbetering in die situatie ontstaan. Het nieuwe bestuur heeft dan 

ook gekozen voor een aantal drastische stappen:  

• De afbouw van het kantoor waarbij we afscheid hebben moeten nemen van de 

medewerker die sinds januari 2018 bij ons werkzaam was, 

• Een transitie naar een vrijwilligersorganisatie 

• De transitie van ‘De Brug’ naar een elektronische variant die minder 

distributiekosten met zich brengt en sneller en effectiever in kan spelen op 

moderne ontwikkelingen en hopelijk ook een groter gehoor kan bereiken. 

Parallel daaraan is besloten aan SIVMO gedoneerde gelden altijd voor het overgrote 

deel daadwerkelijk aan de gesteunde groepen toe te kennen – ook  als de bedoeling 

van de overmaking niet eenduidig is omschreven.  Slechts een beperkt deel zal 

gebruikt worden voor eigen administratie, transferkosten etc., en eveneens een 

beperkt deel aan de informatievoorziening over de groepen in Nederland. 

Financieel was 2018 voor SIVMO een heel slecht jaar: 

- Dubbele personeelslasten aan het begin van het jaar waardoor veel te hoge 

personeelskosten, 

- Na het aantreden van het nieuwe bestuur ook minder inkomsten voor SIVMO 

zelve door toekenning van een groter deel van de giften aan de groepen, 

- Reservering voor overlopende  personeelskosten na het vertrek van de 

medewerker, die in 2019 niet meer feitelijk bij SIVMO zal werken. 

Daardoor werd een negatief resultaat geleden van € 19.990, maar kon wel € 76.822 

(soms met bancaire tegenwerking) naar de groepen worden overgemaakt en staat nog 

een bedrag van € 27.048 voor de groepen te wachten op overboeking. 

 

    J. van der Lijn - penningmeester 
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Balans   

 Per 31-12-2017 31-12-2018 

Activa   

Inventaris 102  2 

Waarborgsommen en voorschotten 1.053 420 

Liquide middelen* 57.279 35.497 

Debiteuren 64 1.613 

Totaal Activa 58.498 37.532 

Passiva   

Vermogen 21.929 1939   

Kortlopende schulden 1.574 4.456 

Nog te betalen posten 2.436 4.089 

Groepen, fondsen en ‘niet-geoormerkte’ gelden 32.559 27.048   

Totaal passiva 58.498 37.532 

*afwijking van rapportage van vorig jaar, zie de toelichting 

 

Toelichting op de balans 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018 

Inventaris 102 2 

Voor inventaris staat op de balans: 

- Inrichting, ongewijzigd € 1.- 

- Apparatuur die het einde van de levensduur nadert.  

Daarom is € 100 afgeschreven en staat ze op de balans voor € 1.-   

Waarborgsommen en voorschotten 1053 420 

Het voorschot aan de voormalige werkneemster is afbetaald door inhouding op de 

eindafrekening bij haar vertrek. De waarborgsom voor de postbus staat nog uit  

Liquide middelen 57.279 35.497 

De liquide middelen bestaan uit de volgende saldi: 

- Bankrekening ING 1681625 28.099 18.333  
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In het vorig jaarverslag staat het saldo vermeld als € 28.524. Dit was gebaseerd op de 

vermelding op fiscale gronden van een reservering voor de eerste boekingen in 2018 en 

kwam niet overeen met de feitelijke boekwaarde van 28.099,01 Daarom is een opwaardering 

per ultimo 2017 ad 425.- weer geschrapt.  

- Bankrekening ING Vermogenssparen 3898 3919 

- Bankrekening ASN Milieusparen 27 27 

- Bankrekening ASN Internetsparen 25099 13141 

- Bankrekening ABNAMRO 246401567 157 76 

Debiteuren 64 1613 

In dit bedrag staat de rente over het verslag jaar en daarnaast in 2018 ook de nog niet 

overgemaakte inkomsten uit PIN-boekingen.  

PASSIVA  

Vermogen  21.929 1.939 

Voor een toelichting op de reden voor het zo sterk teruglopen van het eigen 

vermogen zie de algemene inleiding. In de afname van het vermogen zijn de betaling 

van laatste loonkosten overlopend in 2019 en een verandering van de methodiek van 

toerekening van inkomsten aan de gesteunde groepen verwerkt. Ook de aanzienlijke 

verliezen in 2018 zijn uiteraard verwerkt     

Kortlopende schulden 1.574 4.456  

Loonkosten 

-     Af te dragen loonheffing 498 571 

-     Reservering vakantiegeld 636 3885 

Eindafrekening loonkosten over januari 2019 van de vertrokken medewerker incl. 

vakantieuitkering en -dagen    

- Vooruitontvangen abonnementsgelden 430 - 

- Vooruit ontvangen posten 10 - 

Nog te betalen posten 2436 4089,19 

Dit heeft betrekking op de druk en verzendkosten van de laatste De Brug van het 

voorgaande jaar en daarnaast enkele nagekomen rekeningen en declaraties. Daarnaast 

over 2018 ook een rekening van een zzp-er die assisteert bij de opzet van een 

vernieuwde nieuwsbrief en website. 

Groepen, fondsen en niet-geoormerkte gelden 32.559 27.048 

Zie voor een toelichting op separate bladzijde. Bedacht moet bovendien worden, dat 

om transferkosten te beperken pas wordt overgeboekt als een substantiële bijdrage is 

verzameld. Ook zijn de verplichtingen aan het eind van het jaar hoog doordat de 

donateursbrief laat in het jaar verzonden werd en nog geen volgende overboekingen 

hebben plaatsgevonden.   
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Resultatenrekening over 2017 

 

Baten 2017 2018 

Donaties aan SIVMO  37.671 25.387 

Legaten  601  

Abonnementen 17.525 15.360 

Overige baten       669 203 

Totaal baten 55.865 41.551  

Lasten 

Loonkosten 25.670 34.596 

Huisvestingskosten 2985 2.538 

Bureau- en 0rganisatiekosten 11.416 5.603 

Afschrijvingskosten 100 100 

Kosten De Brug 17.756 16.962 

Overig incl. projectkosten 5.702 1.742 

Totaal lasten 55.865 61.541  

Resultaat -2.737 -19.990 

 

Toelichting op de Jaarrekening 2018 

Donaties aan SIVMO  37.671 25.387 

Weliswaar loopt het totaal aantal donaties voor SIVMO en de door SIVMO gesteunde 

groepen langzaam terug, maar daarnaast werd het aan SIVMO zelf toegekende deel 

drastisch gereduceerd doordat we ervan uitgaan, dat alle giften in principe bedoeld 

zijn voor de groepen en eventueel informatie over hun werk. De afname in de 

bovenstaande cijfers is dus goeddeels ten goede gekomen van de groepen. 

Legaten  601  

Met een ouder wordende donateursgroep lijkt dit een voor SIVMO potentieel 

interessante inkomstenbron die meer aandacht behoeft 
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Abonnementen 17.525 15.360 

De teruggang weerspiegelt het teruglopend abonneebestand. De kosten waren niet 

meer dekkend voor de uitgave en bovendien bevat deze post extra inkomsten uit 

steun-abonnementen, die daar waarschijnlijk anders bedoeld waren. De uitgave van 

De Brug in papieren format moest mede daardoor gestopt worden. 

 Overige baten       669 203 

Dit betreft vnl. de afschrijving van een reservering voor consumptiemuntjes bij een 

project in het vorig jaar. Daarnaast heel beperkte rente-inkomsten over 2018. 

Loonkosten 25.670 34.596 

Vielen aanzienlijk hoger uit dan vorig jaar doordat: 

- In de eerst twee maanden van 2018 zowel de vorige als de nieuwe medewerker op 

de payroll stonden 

- De nieuwe medewerker een ietsje hoger salaris had bedongen en nog geen 65 was 

wat resulteert in hogere belastingafdracht 

- Een reservering is opgenomen voor salariskosten in 2019 waarin hij feitelijk niet 

meer werkt 

Bureau- en 0rganisatiekosten 11.416 5.603 

Teruggang van kosten, deels door minder initiatieven vanuit bureau en wisseling van 

bestuur. 

Huisvestingskosten 2985 2.538 

Vrijwel gelijk gebleven. 

Afschrijvingskosten 100 100 

Afschrijving voor verouderde computers die bovendien in een vrijwilligersorganisatie 

minder nodig zullen zijn. 

Kosten De Brug 17.756 16.962 

Ondanks terugtreden van de hoofdredacteur en voortgaande bezuiniging, mede door 

hogere verzendkosten duurder dan opbrengst abonnementsgeld 

Overig incl. projectkosten 5.702 1.742 

In dit boekjaar goeddeels een aanzet voor de Nieuwsbrief waarvan de eerst ultimo 

januari 2019 verscheen. 
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Groepen Saldo per Ontvangen en betaalde gelden   Saldo per 

  1-1-2018 Ontvangen van Bestuursbesluit Beschikbaar 
Betaald in 
2018 

31-12-
2018 

    Fondsen Particulieren         

Active stills 371 2000 260 750 3381 3000 381 

B’tselem 4772   2753 1400 8925 6500 2425 

Breaking the Silence 2302 10000 2114 1150 15566 13500 2066 

Combatant for Peace 1629 5000 529 1050 8208 8000 208 

Gush Shalom 242 11000 102   11344 10322 1022 

HaMoked 1   274   275 0 275 

Kav la-Oved     36   36 0 36 

Machsom Watch 4725   1130 1350 7205 6500 705 

Mossawa     72   72 0 72 

Parents Circle 1076 10000 505 850 12431 12000 431 

PCATI 226   200   426 300 126 

Physicians for Human Rights 4498   2594 1000 8092 5700 2392 

Rabbis for Human Rights -702   387   -315 0 -315 

Reüt Sadaka 183 10000 318 600 11101 11000 101 

Peace Now 432   275   707 0 707 

Ta’ayush     90   90 0 90 

Totaal geoormerkt voor groepen 19755 48000 11639 8150 87544 76822 10722 

Voor groepen algemeen 12804   11672 -8150     16326 

       Totaal 27048 

 


