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Inleiding 
Omdat in het verleden een te groot deel van de inkomsten van SIVMO op ging aan de 
kosten van het bureau, heeft het bestuur dat in 2018 aantrad - zoals ook in het vorige 
verslag gemeld - gekozen voor:  

• De afbouw van het kantoor en afscheid van de kantoormedewerker, 
• Een transitie naar een vrijwilligersorganisatie 
• De transitie van ‘De Brug’ naar een elektronische variant. 

Deze maatregelen hebben al in 2019 geleid tot een sterke reductie van de kosten, die 
voortgezet werd in 2020. In 2019 was - dankzij projectfinanciering door grotere gevers 
en fondsen - de opzet van de nieuwe website en e-mail-nieuwsbrief mogelijk. Deze 
vormen de basis voor uitbouw van de belangstelling voor SIVMO en de aanwas van 
donaties. In 2019 tekenden de eerste effecten zich af en in 2020 vond een - toch nog 
bescheiden - toename van giften van particulieren plaats van 12,5%. Uitbouw van 
gerichte promotie werd vorig jaar nodig geacht, maar ondanks eerste stappen voor 
promotie via Google en Facebook, kwam die nog onvoldoende tot uiting in zichtbare 
resultaten. Voor het komend jaar hoopt het bestuur resterende en (hopelijk) nieuwe 
projectfinanciering te reserveren voor uitvoering en ondersteuning van deze promotie. 

Het beleid om de aan SIVMO gedoneerde gelden steeds voor het overgrote deel aan 
de gesteunde groepen toe te kennen blijft ongewijzigd. Omdat een belangrijk deel van 
de binnenkomende gelden zonder nadere specificatie wordt geboekt ten behoeve van 
“SIVMO en groepen”, komt als regel minstens 80% (in 2020 90%) hiervan ten goede 
aan de groepen. Maximaal 20% wordt gebruikt voor informatievoorziening over de 
groepen in Nederland, inclusief de bekostiging van de Nieuwsbrief, promotie, 
donateursadministratie, transferkosten etc. 

In financieel opzicht heeft 2020 door genoemde ontwikkelingen een acceptabele 
verbetering te zien gegeven: 

• Een positief resultaat van € 6.197 waarvan € 4000 gereserveerd is voor uitbouw 
van promotieactiviteiten, 

• Aan de groepen hebben we in de loop van het jaar (wederom soms met 
bancaire tegenwerking)  € 65.000 uitgekeerd en per ultimo 2019 stond ook nog 
€ 32.588 tegoed voor latere overboeking, deels geoormerkt voor specifieke 
groepen, deels voor nadere verdeling over de groepen.  

AMSTERDAM, 25-02-2020, 

    J. van der Lijn - penningmeester 
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Balans   
 Per 31-12-2019  31-12-2020 

Activa   

Inventaris 2 2 

Waarborgsommen en voorschotten 420 420 

Liquide middelen 41.959 51.752 

Debiteuren 3  

Totaal Activa 42.384 52.173 

Passiva   

Vermogen  6.059 8.256 

Reservering Nieuwsbrief en promotie  6.000 10.000 

Nog te betalen posten 941 1.329 

Groepen, fondsen en ‘niet-geoormerkte’ gelden 29.384 32.589 

Totaal passiva 42.384 52.173 

 

Toelichting op de balans 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2020 

Inventaris 2 2 

• Voor inventaris staat ongewijzigd € 1.-op de balans, 
• Apparatuur heeft het einde van de levensduur bereikt. Voor vervanging heeft geen 

reservering plaats gevonden. Bestuursleden en redactie gebruiken eigen apparatuur en 
computeropslag vindt bij providers plaats. 

Waarborgsommen en voorschotten 420 420 

Dit betreft een oude waarborgsom aan verhuurder. 

Liquide middellen 41.959 51.752 

De liquide middelen bestaan uit de volgende saldi: 

- Bankrekening ING 1681625 24.856 34.646 

De stijging van het tegoed op de rekening courant heeft te maken met de toestroom 
van giften laat in het jaar nadat de belangrijke overmakingen naar de groepen al 
hadden plaats gevonden. Ook was van enkele groepen nog onvoldoende inzicht in 



 

5 
 

hun financiële situatie ontvangen en daarom hebben wij overmaking opgehouden tot 
die verkregen is.   

- Bankrekening ING Vermogenssparen 3.921 3.921 
- Bankrekening ASN Milieusparen 27 27 
- Bankrekening ASN Internetsparen 13.154 13.157 

Debiteuren 3 0 

Over 2019 heel weinig en over dit verslag jaar geen rente op uitstaande rekeningen..  

PASSIVA  

Vermogen  6.059 8.258 

Het eigen vermogen van de stichting is beperkt toegenomen door bijdragen van onze 
goede gevers en voortgezet kostenbewustzijn. Om de continuïteit te waarborgen lijkt 
dit niveau van eigen vermogen voorlopig afdoende en bijdragen die de kosten 
overtreffen zullen normaliter worden doorgesluisd naar de groepen.  

Reservering Nieuwsbrief en Promotie 6.000 10.000 

Deze reservering dient hoofdzakelijk om continuiteit van professionele (zzp-) 
ondersteuning voor de Nieuwsbrief te kunnen borgen. Van de toename hopen we in 
het komend jaar de promotie via e-media te kunnen uitbreiden (zo moglijk aangevuld 
met externe projectfinanciering)   

Nog te betalen posten 941 1.329 

In beide jaren waren er nog enkele nagekomen facturen en afboekingen, o.a. van de 
zzp-er die assisteert bij redactie en realisatie van Nieuwsbrief, voor de verzending van 
de donateursbrief en voor onderhoud van de website/kosten provider. 

Groepen, fondsen en niet-geoormerkte gelden 27.623 32.589 

Dit betreft de tegoeden voor de groepen, deels geoormerkt voor individuele groepen, 
deels nog nader uit te splitsen. Zie voor een specificatie op bladzijde 8. Om 
transferkosten te beperken wordt pas overgeboekt als een redelijke bijdrage is 
verzameld. Ook is de stand van onze verplichtingen tegenover de groepen aan het 
eind van het jaar hoog doordat de donateursbrief laat in het jaar werd verzonden en 
nog geen volgende overboekingen hadden plaatsgevonden. Ook was – als boven 
vermeld - van enkele groepen nog onvoldoende inzicht in hun financiële situatie 
(=geauthoriseerd financieel jaarverslag over het voorgaande jaar) ontvangen en 
hebben wij overmaking opgehouden tot dat verkregen is. 
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Resultatenrekening over 2020 

Baten 2019 2020 
Donaties aan SIVMO  16.307 15.382 

Aandeel (10%) van “voor SIVMO en groepen” 2.325 2.432 

Projectbijdragen e-turn project 13.500 0 

Legaten 0 0 

Overige baten 40 

Totaal baten 32.173 17.814 

Lasten 
Huisvestingskosten 2.983 3.026 

Bureau- en 0rganisatiekosten 2.499 2.373 

Afschrijvingskosten 0 0 

Kosten De Brug/Nieuwsbrief 6.215 6.125 

Projectkosten (e-turn 9.897 

Kosten voorgaande jaren 458 94 

Totaal lasten 22.052 11.617 

Resultaat 10.120 6.197 

Toelichting op de Jaarrekening 2020 
Donaties aan SIVMO  16.307 15.382 

Donaties voor de eigen activiteiten van SIVMO zijn – ondanks iets teruggelopen goede 
gaven van fondsen – nog redelijk op peil gebleven.  

SIVMO-aandeel van “voor SIVMO en groepen” 2.325 2.432 

10% van de algemene (niet ‘geoormerkte’) bijdragen voor “SIVMO en groepen” ad  
€ 24.316 werd geboekt als inkomsten van SIVMO ter dekking van kosten, promotie en 
voorlichting over de groepen,  90% werd aan de groepen toegerekend en uitgekeerd 
en -wat rest - als tegoed voor hen op de balans gezet. (zie overzicht op blz 8) 

Bijdragen voor e-turn project 13.500 0 

Opzet website en Nieuwsbrief zijn voltooid.  

Legaten 0 0 

Met een ouder wordende donateursgroep lijkt dit een voor SIVMO potentieel 
interessante inkomstenbron die nog steeds meer aandacht behoeft. 
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Overige baten 40 0 

Geen renteinkomsten in 2020. 

Huisvestingskosten 2.983 3.026 

Ongeveer gelijk gebleven. Beperkt verschil door schoonmaakkosten, gemeentelijke 
belasting en huurverhoging. 

Bureau- en 0rganisatiekosten 2.499 2.372 

Voortgezette zuinigheid en zelfwerkzaamheid 

Afschrijvingskosten 0 0 

Inventaris en computers zijn geheel afgeschreven, maar geen voorzieningen voor 
vervanging. 

Kosten De Brug en Nieuwsbrief 6.215 6.125 

Opzet van de Nieuwsbrief, web-site (incl. De Brug) is vorig jaar afgerond (zie onder 
projectkosten). Hier de reguliere kosten van bijhouden en redactioneel werk voor 
uitbesteding eind-redactioneel werk aan een zzp-er en enige beperkte kosten van de 
Brug-redactie (vrijwilligers) 

Overig incl. projectkosten 9.897 0 

De bouw van de nieuwe website is vorig jaar gerealiseerd. De kosten voor het uitgeven 
van de Nieuwsbrief en magazine De Brug op de website wordt beschouwd als reguliere 
kosten en dus niet meer betaald met projectfinanciering. Wat resteerde van de 
projectbijdragen is toegevoegd aan de reservering voor Nieuwsbrief en promotie 

Kosten voorgaande jaren 458 94  

Vorig jaar waren er nog nagekomen kosten van loonadministratie. Dit jaar bleken 
enkele schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimtes niet doorgekomen te zijn. 
(huisvestingskosten 2019) 
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  Saldo per Ontvangen en betaalde gelden   Saldo per 

  01-01-2020 Ontvangen van Bestuursbesluit Beschikbaar Betaald in 2020 31-12-2020 

    Fondsen Particulieren tav. toewijzing     10 

Active stills 100 2000 160 1740 4000 0 4000 

B’tselem 1890 1250 1485 2440 7065 7000 65 

Breaking the Silence 1951 6250 1780 1798 11779 10500 1279 

Combatant for Peace 380 4000 575 1745 6700 6500 200 

Gush Shalom 1022 -10003   (-223) 0 0 0 

HaMoked 550 250 1743 1800 4343 2500 1844 

Kav la-Oved 223   145 1752 2120 2000 120 

Machsom Watch 785 2000 789 1588 5162 4500 662 

Mossawa 25 4000 105 1925 6055 0 6055 

New Profile     120 1970 2090 2000 90 

Parents Circle 110 4000 1322 1718 7150 7000 150 

PCATI 0   60 1440 1500 0 1500 

Physicians for Human Rights 2082   3238 1813 7133 5000 2134 

Rabbis for Human Rights 1133 1250 205 1812 4400 4000 400 

Reöet Sadaka 482 6000 70 1978 8530 8500 30 

Peace Now 1500   840 1710 4050 3500 550 

Ta’ayush 210   593 -5102 293 0 293 

Zochrot 192   155 1773 2120 2000 120 

Totaal geoormerkt voor groepen 12.635 30.000 13.385 28.492 84.490 65.000 19.501 

Voor groepen algemeen 16.739 21.8841 2956 -28.492     13.088 
1) vanuit bijdragen aan SIVMO voor ‘SIVMO & groepen’  90% van 24.316 
2) in overlg met Ta’ayush toegevoegd aan B’tselem tbv fotoproject 
3) in overleg met schenkers overgeheveld naar andere groepen    

Totaal 32.589 


