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Aan het bestuur van Stichting De Bagagedrager
Michelstraat 22
7021 LV Zelhem

Zutphen, 21 juni 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 
2020 vormen, zijn in dit rapport verwerkt.

De jaarrekening van Stichting De Bagagedrager te Zelhem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de 
daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaglegging opgenomen.

Deze opdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Op grond van deze opdracht wordt van ons verwacht dat 
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaglegging C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” én C2 “Kleine Fondswervende organisaties". 

Bij deze opdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. 
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit 
de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de 
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Bagagedrager.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. 
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u 
verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
AKSP Advies

René Schuurman
Financieel Adviseur
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Bestuursverslag over 2020

Voorwoord bij het Bestuursverslag 2020
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor De Bagagedrager. In maart kwam de lockdown vanwege Corona. Dat bepaalde 
heel erg de manier van werken. Het was een uitdaging om bestaande spellen en andere activiteiten om te zetten in ‘corona-
proof’ werkvormen. Maar omdat creativiteit en oplossingsgerichtheid in de genen van Ellen Spanjers & team zitten en dus 
wezenskenmerken zijn van De Bagagedrager, kwámen die oplossingen er. Voordeel was dat de relatieve ‘rust’ van de 
periode met coronabeperkingen ruimte bood voor herbezinning en om orde op zaken te stellen. De Bagagedrager 
digitaliseerde in dientengevolge in hoog tempo. 
Het bestuur beschouwt het als een mooi stukje erkenning dat de Bagagedrager vorig jaar werd benaderd om als creatieve 
partner bij te dragen aan Europese projecten. Weer een stap voorwaarts! Zakelijk gezien draaide De Bagagedrager in 2020 
opnieuw relatief goed. De ‘bedrijfshuishouding’ is transparant en staat als een huis.   
Het functioneren van De Bagagedrager wordt begrensd door de menselijke mogelijkheden. Dit besef heeft geleid tot de 
keuze het aantal aanhaakprojecten te beperken. De wens van het bestuur is dat de Bagagedrager in staat blijft de goede 
dingen op de best denkbare manier te doen! 
Onze dank en waardering gaan uit naar eenieder die De Bagagedrager in het afgelopen jaar verder op weg hielp. In dit 
bestuursverslag kunt u lezen waar dat toe heeft geleid. 
Namens het bestuur van De Bagagedrager,
Elly Hilgeman, voorzitter 

1. Algemeen

Stichting De Bagagedrager is opgericht op 15 juni 2015. Ingevolge artikel 10 van de Statuten brengt het bestuur hierbij 
verslag uit over het boekjaar 2020. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Integraal onderdeel van 
dit jaarverslag is de goedgekeurde jaarrekening 2020. Hiermee legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde 
financiële beleid.

Statutaire doelstelling Stichting 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
a. Het signaleren, stimuleren, initiëren, innoveren, inspireren, co-creëren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van 
concepten, ideeën en activiteiten gericht op de verbetering van kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord; 
b. Het inzetten, uitdragen, delen en overbrengen van (levens)ervaringen, voor en door mensen met- en zonder beperking, 
op een laagdrempelige en toegankelijke manier, gericht op het bespreekbaar maken van vooroordelen en stimuleren van 
wederzijds begrip tussen verschillende leefwerelden; 
c. Het bevorderen van de zelfredzaamheid gericht op maatschappelijke participatie, en voorts al hetgeen in de ruimste zin 
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Doel
Stichting De Bagagedrager heeft een sociaal-maatschappelijk doel: verbeteren van de sociale cohesie en bijdragen aan de 
kwaliteit van leven.
De Stichting richt zich op een diversiteit aan doelgroepen: 
a. mensen met een beperking, zoals een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking
b. hun omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers)
c. onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo, docenten, studenten, stagiaires)
d. welzijnsorganisaties (wijkcentra, buurtcoöperaties, vrijwilligerscentrales) 
e. professionele hulpverleners (verpleegkundigen, re-integratieconsulenten, artsen, specialisten)

Missie
Mensen in contact brengen met elkaars leefwereld. 

Visie
De stichting richt zich op optimalisering van onderlinge communicatie, juist ook in situaties waarin dit door taboes, angsten
of onzekerheden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft een aanjaagfunctie om inspirerende en vindingrijke projecten te 
ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We 
werken van signaal tot realisatie, samen met de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde 
spellen en methodieken. 

Informatie over governance 
Het bestuur bestond in 2020 uit Elly (E.C.N.) Hilgeman (voorzitter, sinds 2015), Bert (H.J.M.) van Noord (penningmeester, 
sinds 2017), de Eddy (E.K.H.) Adolfsen (secretaris, sinds 2019) .
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt een onkostenvergoeding. Het vergadert vier à vijfmaal per kalenderjaar. Het 
bestuur functioneert relatief op afstand, maar is nauw betrokken bij strategische ontwikkelingen en bij inrichtingsvragen. 
Bovendien haakt het bestuur graag aan bij hoogtijdagen voor de stichting.
Conform eisen van Good Governance ziet het bestuur erop toe dat er geen (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat. 
Noch ten aanzien van de leden van het bestuur, noch ten aanzien van de uitvoerende organisatie. Het bestuur hanteert een 
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rooster van aftreden. De reguliere zittingstermijn van de leden van het bestuur is vier jaar, met de mogelijkheid van 
eenmalige verlenging met vier jaar.  

ANBI 
Stichting De Bagagedrager heeft de ANBI status sinds 15 juni 2015. 

Uitvoeringsorganisatie en hoofdactiviteiten 
Stichting De Bagagedrager wordt gerund door Ellen Spanjers. Zij is initiator en directeur en voert samen met andere 
opdrachtnemers (zzp’ers), ervaringsdeskundigen en vrijwilligers de activiteiten van de stichting uit. 
De Bagagedrager initieert jaarlijks nieuwe (pilot)projecten, op basis van signalen en behoeften uit de praktijk. Middels 
fondsenwerving worden deze nieuwe projecten gefinancierd. We ontwikkelen nieuwe activiteiten en/of producten, die na 
afloop van het project kunnen worden voortgezet door de Stichting en aangeboden worden als nieuwe diensten of 
producten. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor aanhaakprojecten. Dit zijn initiatieven van ervaringsdeskundigen die al eerder aan 
projecten van De Bagagedrager hebben deelgenomen en nu een specifiek eigen project willen starten. De Bagagedrager is 
voor deze projecten faciliterend en zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, 
publiciteit, financiële administratie en verantwoording. Na afloop van een aanhaakproject wordt in overleg bekeken of het 
betreffende project voortgezet wordt door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de 
activiteiten. Tijdens de afgelopen jaren is gebleken dat deze aanhaakprojecten zeer arbeidsintensief zijn. Op basis daarvan 
is de keuze gemaakt het aantal aanhaakprojecten te beperken.

2. Overzicht vaste activiteiten in 2020

2.1 Een Steekje Los?: workshops en trainingen
Doel: workshops en trainingen om kennis te maken met de werkwijze en toepassingen van het spel Een Steekje Los?
Doelgroepen: ervaringsdeskundigen, hulpverleners, management, verpleegkundig specialisten, hoofdbehandelaars, 
docenten, studenten, ergotherapeuten, spelontwikkelaars, jeugdwerkers
Resultaat: 4 workshops en speltrainingen met 45 deelnemers
Soort activiteit: introductieworkshops, speltraining, deskundigheidsbevordering. 
Plaatsen: Zevenaar, Enschede, Leuven en Duffel (België) 
Opdrachtgevers: NAH Breincafé, Saxion Hogeschool, UPC Duffel, De Aanstokerij.

2.2 StigmaTools: workshops
Doel: workshops en trainingen om kennis te maken met de werkwijze en toepassingen van de StigmaTools
Doelgroepen: ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, maatjes, mantelzorgers, cliënten, familie, naasten, buurtcoaches, 
wijkbewoners, algemeen publiek, woonbegeleiders, zorgprofessionals, docenten, welzijnswerkers, algemeen publiek
Resultaat: 10 dagdelen (4 dagdelen training, 6 workshops), totaal 65 deelnemers
Soort activiteit: deskundigheidsbevordering, inclusieweek
Plaatsen Arnhem, Utrecht, Baarle Nassau, Steenderen, Hummelo, Apeldoorn,.
Opdrachtgevers: Zorgbelang Inclusief en eigen initiatief in de Inclusieweek.

2.3 Virtual Reality Experience De Verwarde Man. 
Doel: De Virtual Reality App De Verwarde Man is gemaakt om “normale” mensen te laten ervaren hoe het is om een 
psychose te hebben. Tijdens de ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is en 
dat een psychose iedereen kan overkomen. Door je de psychose te laten ervaren, wil initiatiefnemer Jeroen Zwaal een brug 
slaan tussen het geschetste beeld in de media en de werkelijke psychose-ervaring. Als je door de VR-bril van de psychotisch 
kwetsbare medemens hebt gekeken, zal je meer begrip hebben voor het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat dit 
een tijdelijke staat is, waardoor het inzichtelijker wordt dat er goed te leven is met een psychotische kwetsbaarheid. 
Doelgroepen: zorgprofessionals, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, managers, beleidsmedewerkers, re-
integratieconsulenten, trajectbegeleider werk, leerplichtambtenaar, arbeidsdeskundigen, woonbegeleiders, politie, justitie, 
welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, wijkbewoners, algemeen publiek. 
Resultaat: 2 workshops met 20 deelnemers
Soort activiteit: deskundigheidsbevordering, teamdag, 
Locaties: Beekbergen
Opdrachtgevers: Pluryn
Dit was de laatste VR workshop vanuit De Bagagedrager. Het project wordt nu zelfstandig voortgezet door Jeroen Zwaal, 
initiatiefnemer van de VR.

2.4 TeamTraining
Ook in 2020 zijn de teamtrainingen voortgezet voor teams in de ouderenzorg van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. 
MindZ heeft een team van 3 trainers die elk 9 teams coachen van 2018 t/m 2020 in een traject van 8 bijeenkomsten per 
team. Ellen Spanjers is een van de 3 trainers.
Doel: training aan teams van Stichting Marga Klompé, een inspiratie en leertraject aan teams, met als doel: meer zelfregie, 
meer leefplezier voor de cliënten en meer werkplezier voor de medewerkers.
Opzet en werkwijze: training kleurenprofilering, creatief denken, coaching van idee tot realisatie van vernieuwende 
activiteiten en projecten
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Doelgroepen: verzorgenden en verpleegkundigen van ouderenorganisatie Marga Klompé (kleinschalig wonen, dagcentrum 
voor ouderen met dementie)
Resultaat: 3 teams, 16 bijeenkomsten, 26 personen 
Plaatsen: Lochem, Groenlo
Opdrachtgever: WeMindz voor Marga Klompé

2.5 Uitreiking Lintje Los 2020 
In 2020 zijn 6 Lintjes Los uitgereikt aan 5 personen en 1 organisatie, die zich op bijzondere wijze voor  Een Steekje Los? 
inzetten. De lintjes zijn uitgereikt aan Gwendolyn Rice, Danny Dijkhuize, Vicky Bergman, Astrid Elferink en Jeroen de Jong en
aan het Zelfregieteam Borne. Op de website staat per persoon de nominatietekst, waarom zij een lintje verdiend hebben.

2.6 Trainer Grote Werkvormendag (Nieuw in 2020)
De Grote Werkvormendag is een inspiratiedag voor iedereen die de samenwerking met zijn of haar team wil verbeteren (en 
vooral leuker wil maken) en betrokkenheid wil stimuleren. Tijdens de dag krijg je allerlei tips en ideeën aangereikt en ga je
zelf met anderen aan de slag met nieuwe werkvormen en spelvormen. Trainers helpen professionals om, middels het 
gebruik van creatieve en actieve werkvormen, hun interne en externe bijeenkomsten, sessies en trainingen efficiënter, 
effectiever én leuker te maken. De Grote Werkvormendagen zijn ervaringsgericht en bevatten een hoog gehalte ‘learning 
by doing’. We werken op een laagdrempelige, positieve en energieke manier.
De Bagagedrager is benaderd als co-trainer om in september twee trainingsdagen te verzorgen in Zwolle in Groningen.

3. Projecten in 2020

3.1 Een Steekje Los? Junior: Fase A: ontwikkeling en realisatie bordspel
Periode: oktober 2018 – maart 2020
Doel: psychische diversiteit en vooroordelen bespreekbaar maken voor kinderen van 6 tot 13 jaar en hun omgeving.
Resultaat: Dit project bestaat uit drie deelprojecten: 
A. Ontwikkelen en realiseren bordspel voor kinderen van 6 tot 13 jaar, met als doel om psychische diversiteit 
bespreekbaar te maken.
Het project is gestart in oktober 2018. Er zijn 14 bijeenkomsten geweest van de projectgroep. waren gericht op de inhoud 
van het nieuwe spel, gericht op onderwerpen en soorten opdrachten. De projectleden hadden ieder een eigen achterban 
van kinderen, waarmee ze afstemden wat de wensen zijn. Van februari t/m juli is het spel getest met meer dan 400 
kinderen in Nederland en België in de leeftijdsgroepen van 6 t/m 13 jaar, op diverse locaties: basisschool, voortgezet 
onderwijs, buitenschoolse opvang, gezinshuis, pleeggezin, in de kerk, jonge mantelzorgers, bij gezinnen thuis. De kinderen 
hebben de doorslag gegeven in alle facetten: naam van het spel, foto’s, spelregels, inhoud, keuze van de kaarten. Dit was 
verrassend om te zien, dat kinderen echt andere keuzes maken dan wat volwassenen denken dat goed is voor de kinderen. 
Testfase was in heel Nederland (Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Brabant 
en Limburg), UPC Duffel (België).
Vlaamse aanvullings-set. 
In België worden de spellen Een Steekje Los? veel ingezet. Een deel van de kaarten is niet van toepassing voor België 
(vanwege verschil in cultuur en taalgebruik). UPC Duffel heeft gezorgd voor de ontwikkeling van een Vlaamse aanvullings-
set.
Resultaat: Bordspel Is dat RAAR? 1000 exemplaren, promotiefilmpje, feestelijke lancering, Vlaamse aanvullingset, rap én 
professionele videoclip.
Lancering: op 3 locaties 30 januari 2020 Hilversum, 6 februari te Borne, 29 februari bij BSO in Hoog Keppel samen met de 
jeugdburgemeester. Bij alle locaties waren ‘schoolklassen met kinderen uit groep 8 aanwezig. In totaal waren er ruim 185 
genodigden en belangstellenden aanwezig.

Fase B en C: februari 2020 – dec 2020
B. Het ontwikkelen van een app voor smartphone en tablet, het ontwikkelen van een leerlijn. 
C. Het geven van workshops en trainingen aan diverse doelgroepen.
Samenwerking: Samen Sterk zonder Stigma, Mediant Bureau Herstel, Kids4dreams, Nationale Jeugdraad, Semmie sprekend 
Spel, UPC Duffel (Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, België)
Fondsen:
Fase A: Agis Innovatiefonds, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kinderpostzegels, Samen Sterk zonder Stigma, Socialrun, 
Mediant
Fase B en C: Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds, Dioraphte en VSBfonds
Vanwege corona is fase B en C nog niet gereed, de activiteiten worden voortgezet en afgerond in 2021

3.2. De Boer op in Bronckhorst
Periode: maart 2019 t/m september 2020
Doel: openheid, (h)erkenning, begrip en bewustwording en degene met een kwetsbaarheid zich welkom laten voelen in de 
Achterhoek.
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Resultaat: 6 dagdelen training aan 14 nieuwe spelleiders, 89 spelbijeenkomsten in Bronckhorst, door 8 spelleiders. In totaal 
hebben 230 mensen deelgenomen aan de bijeenkomsten in Zelhem, Vorden, Drempt, Hummelo. Daarnaast was het team 
aanwezig op een festival: Noaberdag in Lievelde, evenement waar ruim 100 bezoekers in gesprek zijn gegaan aan de hand 
van het spel.
Samenwerking: Stichting Present Bronckhorst en Bibliotheek Achterhoek
Fondsen: Innovatiesubsidie van gemeente Bronckhorst en Dr. Wittenbergstichting.
Dit project was vertraagd door corona, tijdens corona zijn nieuwe coronaproof werkvormen ontwikkeld. De activiteiten zijn 
van maart 2020 t/m september 2020 coronaproof voortgezet. 
Het project is succesvol afgerond en de eindrapportage is goedgekeurd.

3.3 Nieuwe uitbreidingssets 
In 2018 en 2019 is gestart met de ontwikkeling van nieuwe uitbreidingssets:
- Specifieke set voor ouderen, mede mogelijk gemaakt door Fonds neven en nichten van Zadelhoff
- Uitbreidingsset PTSS, mede mogelijk gemaakt door Socialrun.
In 2019 zijn deze sets uitgebreid getest met een grote testgroep, het streven was om de nieuwe sets in 2020 te produceren. 
Vanwege corona was het lastig om de testfase goed af te ronden. De afronding van de testfase en de productie is uitgesteld 
naar 2021.

3.4 Coronaproof werkvormen
In maart 2020 kwam de lockdown vanwege corona. Het was een uitdaging om de huidige spellen en activiteiten om te 
zetten in coronaproof werkvormen. 
Periode: maart t/m december 2020
Doelstelling: Door middel van het inzetten van nieuwe diverse werkvormen van het spel Een Steekje Los? & Is Dat Raar? 
kwetsbare groepen met elkaar en hun omgeving in verbinding te brengen, met als doel bespreekbaar maken van gevoelens 
en gedachten rondom de thema’s eenzaamheid, depressie, angsten en onzekerheid. Maar ook voor steun bij elkaar en 
kracht te vinden om tot actie te komen. De nieuwe spelwerkvormen vallen hierbij binnen de richtlijnen van het RIVM. 
Resultaat: 7 nieuwe coronaproof spelvormen om kwaliteit van leven bespreekbaar te maken.
Samenwerking IxtaNoa, IrisZorg, Korak Herstelplein 
Fondsen: Provincie Gelderland

4. Aanhaakprojecten in 2020

Aanhaakprojecten zijn projecten die geïnitieerd worden door ervaringsdeskundigen die hun idee willen uitvoeren en 
realiseren. De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, projectbegeleiding, publiciteit, 
financiële administratie en verantwoording. Na afloop van het project wordt in overleg bekeken of het initiatief wordt 
voortgezet door De Bagagedrager of dat de initiatiefnemer zelfstandig verder gaat met de activiteiten.

4.1. Het Vertelkastje 
Periode: juni 2017–2020
Initiatiefnemer: Het Vertelkastje is een idee en initiatief van Jeanette Eken.
Doel: In gesprek te gaan over psychische gezondheid, suïcide en vooroordelen vanuit haar eigen ervaring en multiculturele 
achtergrond, met behulp van een Japans vertelkastje: de kamishibai, een oude traditie van verteltheater. Aan de hand van 
tekeningen met veel symbolische waarde ontvouwt Jeanette een wereld van psychische problematiek, botsende culturen 
en vooral hoop.
Doelgroepen: De ex- psychiatrische cliënten, familie, vrienden en andere (direct) betrokkenen. Maar ook verschillende 
disciplines/specialisten en andere geïnteresseerden die ervaring willen opdoen door te luisteren naar het levensverhaal van 
een ervaringsdeskundige.
Resultaat: Er zijn vertelkastjes op maat gemaakt van karton, op verzoek van organisaties. Er is een oplage van 150 stuks 
gemaakt, die kan worden ingezet tijdens workshops. De deelnemers kunnen de vertelkastjes dan meenemen. Er 29 
bijeenkomsten geweest, op 29 locaties, waarbij 748 mensen zijn bereikt (gedurende de hele projectperiode vanaf 2017). 
Locaties Mamyo Bondru Festival te Lelystad, Multiculturele markt Lelystad, StigmaTour, Stichting Pasensie Amsterdam, 
Gezondheidsmarkt Eerbeek, Feel Goodie Bag Tour Doetinchem, Project SamenDoen te Amsterdam, Leger des Heils 
Overijssel, Protestantse gemeente Eerbeek, Leger des Heils Talentenpodium, Stip GGZ Blue Monday Lelystad en Almere, 
Avans Hogeschool Den Bosch, WZEO Almere, RIBW Zwolle, LDH Nos Casa Zwolle, Dag Psychische Gezondheid Utrecht, 
Ypsilon Gouda, Adonai Zorg, Almere Poort, Socialrun, Lotgenotengroep Plusminus Oss, Vriendendiensten Deventer, 
Rietlanden Lelystad, Week van de Psychiatrie Almere.
Rol van De Bagagedrager: De Bagagedrager zorgt voor ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, 
projectbegeleiding, publiciteit, financiële administratie en verantwoording.
Fondsen: Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Dokter Wittenbergstichting en DELA goededoelenfonds en Samen 
Sterk zonder Stigma.
Vanwege corona was het niet mogelijk deze activiteiten voort te zetten. Zodra het weer mogelijk is, worden de activiteiten 
voortgezet.
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5. Samenwerkingsprojecten in 2020

5.1 Samenwerkingsproject StigmaTools met Impact, ZONMW: 2019 - 2020
Zorgbelang Inclusief heeft subsidie van ZONMW voor een tweejarig project StigmaTools met impact.
Stichting De Bagagedrager is samenwerkingspartner en verzorgt de trainingen en workshops en de materialen. Doel is dat 
de StigmaTools geïmplementeerd worden.
Samenvatting: Op laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek over (zelf)stigma met behulp van 20 StigmaTools, 
met als doel meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale inclusie.
Doelgroep De doelgroep is uitgebreid, naast de cliënten, deelnemers Praktijkhuizen, 
ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, wijkbewoners, beleidsmedewerkers, studenten, collega’s, hebben we ook andere 
doelgroepen bereikt: wijkteams, familie, naasten, mantelzorgers, thuissituatie, algemeen publiek/burgers en 
vrijwilligers. Ook doelgroepen, die we vooraf niet verwacht hadden om te zullen bereiken (statushouders, mantelzorgers, 
ouderen, kinderen)
Locatie: Er zijn activiteiten in 15 gemeenten gehouden (ipv in 5 gemeenten)
Nijmegen, Zutphen, Bronckhorst, Arnhem, Enschede, Deventer, Tiel, Doesburg, Doetinchem, Culemborg, Ede, Beuningen, 
Ewijk, Apeldoorn en Harderwijk.
Activiteiten en resultaten: Er zijn ruim 90 gespreksbijeenkomsten geweest (ipv 30). Er zijn 45 ervaringsdeskundige  
medewerkers, vrijwilligers en professionals getraind om laagdrempelig in gesprek te gaan over (zelf)stigma. Er zijn 
ruim 1400 mensen in gesprek geweest met de stigmatools (ipv 200 – 800) Er zijn 18 dagdelen (ipv 16) training en verdieping 
gegeven en 8 online bijeenkomsten. Met als resultaat meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale 
inclusie. De StigmaTools zijn nu standaard onderdeel van de activiteiten bij IxtaNoa, Iriszorg, De Bagagedrager en 
Zorgbelang Inclusief. Dit project won de Impactprijs 2020

5.2 De Aanstokerij België
De Aanstokerij is een Vlaamse organisatie en wil maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken via spel. Of het nu gaat 
over diversiteit, wereldhandel, democratie, milieu, verslaving, relaties of seksualiteit, voor De Aanstokerij is spel het middel
om met elkaar in gesprek te gaan! De Aanstokerij ontwikkelt en verkoopt zelf spellen, en geeft ook workshops. 
In september 2020 is een training gegeven aan de spelontwikkelaars en spelleiders van De Aanstokerij. Sindsdien verkopen 
ze de spellen in de fysieke winkel en webshop in Leuven én ze verzorgen workshops en trainingen van de spellen van De 
Bagagedrager. Ze hebben deze workshops afgestemd op het Vlaamse publiek.

5.3. De Bagagedrager als creatieve partner op het gebied van stigma, bij 2 Europese projecten.
Wij zijn benaderd door de organisaties vanwege onze expertise op het gebied van stigma én als creatieve partner om 
stigma op laagdrempelige en speelse wijze bespreekbaar te maken.

5.3.1 Europees project SOLK
In 2020 zijn we benaderd door Prof. Dr. J. Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek afdeling Psychiatrie en Interne 
geneeskunde, om te participeren in het Europese project SOLK. Het hoofddoel van dit project is het bestuderen en 
verminderen van de mate van stigmatisering van patiënten met functionele stoornissen, door artsen en 
gezondheidszorgprofessionals. Begin 2020 hebben we onze bijdrage aangeleverd aan de Europese aanbesteding. En medio 
2020 werd bekend dat het is toegekend. Het project zal in 2021 starten.
ETUDE (Encompassing Training in Functional Disorders across Europe). ETUDE omvat 15 verschillende projecten gericht op 
SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) die onderliggende mechanismen gaan identificeren, om 
zo de diagnose en behandeling te verbeteren en stigmatisering van patiënten met functionele stoornissen (FD) te 
verminderen. Een samenwerking van 6 verschillende landen (Nederland, Duitsland, Engeland, Polen en Italië).
Het project wordt geleid door prof. Judith Rosmalen (UMCG). Zij is hoogleraar Psychosomatiek Afdelingen Psychiatrie en 
Interne geneeskunde. De eerste supervisor is Dr. Tim olde Hartman, Radboudumc. Hij is hoofd Unit Onderzoek van de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en hoofd onderzoeksgroep Huisartsengeneeskunde.

5.3.2. Europees projectd Diversi-Date
Diversi-Date is een Erasmus+ project van 2021 – 2023, waarin allerlei onderwijsinstellingen (uit onder andere Finland en 
België) en creatieve organisaties meedoen. Het doel van het project is jongeren van 15 tot en met 17 jaar en hun docenten 
op een creatieve, ervaringsgerichte manier met elkaar in gesprek te laten gaan over identiteit, relaties, levensstijl en visie 
op de wereld. Deze gesprekken zijn spelenderwijs en worden begeleid door studenten van de hogeschool. De creatieve 
partijen (zoals De Bagagedrager) gaan meedenken over de meest Eigenwijze manieren om zo speels mogelijk met elkaar in 
gesprek te gaan. Diversi-Date is een Erasmus+ project. 
Dit partnership bestaat uit 3 hogescholen (Odisee (B), Saxion (NL) en Turku Universities of Applied Sciences (FI)); 5 creatieve 
organisaties (Pimento (B), Piazza Dell’Arte (B), De Bagagedrager (NL), Live your Story (NL) en TMI Johanna Novàk (FI)) en 1 
middelbare school (TA Jette (B)). Externe deelnemers zijn leerlingen en docenten van middelbare scholen, docenten en 
studenten van hogescholen, en creatieve organisaties.
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6. Nominaties en prijzen

6.1. Winnaar GGZ Herstelspecial en publieksprijs (VGZ en MIND)
Op 10 november hebben we de GGZ Herstelspecial gewonnen voor de ontwikkeling van het spel Positieve Gezondheid. De 
prijs is een bedrag van € 6.667 De prijs is uitgereikt door Coöperatie VGZ in samenwerking met MIND. De GGZ 
Herstelspecial is bedoeld voor initiatieven die het verschil maken, gericht zijn op herstel en mensen met elkaar verbinden. 
De jury was erg onder de indruk van de initiatieven, een mooie diversiteit van kleinschalige en grotere projecten. 
Juryrapport: “De Bagagedrager is een oude bekende. Heeft eerder gewonnen en heeft zich ondertussen ook echt bewezen 
met de spellen, en deze keer met een spel over Positieve Gezondheid. We willen jullie heel graag stimuleren en we zien dat 
jullie hele belangrijke dingen doen. Blijf vooral doorgaan met jullie enthousiasme. Fantastisch filmpje ook weer, we hebben 
er erg om moeten lachen. Van harte gefeliciteerd en doorgaan!”

6.2 Winnaar PGO Impactprijs: in samenwerking met Zorgbelang Inclusief
Zorgbelang Inclusief heeft de Impactprijs 2020 gewonnen met StigmaTools met Impact. Het project StigmaTools is een 
initiatief van Zorgbelang Inclusief in samenwerking met Iriszorg, IxtaNoa en De Bagagedrager. Veertien projecten waren 
genomineerd en er zijn drie juryprijzen en een publieksprijs uitgereikt voor projecten die met gezamenlijke inzet van het 
patiënten perspectief impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven. De Impactprijs is bekend gemaakt 
door PGOSupport tijdens de online talkshow op donderdag 1 oktober 2020, met ruim 240 bezoekers. 
Mooie woorden van de jury over StigmaTools:
“Je wordt super enthousiast van dit project, het bruist en het borrelt.
Het heeft een heel brede basis: er zijn heel diverse doelgroepen bij betrokken.
Er is aandacht besteed aan de inzet van ervaringsdeskundigen.
Er wordt expliciet ingezoomd op de samenleving en sociaal ingestoken thema’s.
Het project is opschaalbaar en het is inmiddels ook al onderdeel geworden van reguliere activiteiten in diverse regio’s. 
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van de StigmaTools.”

7. Publiciteit

7.1 Deelname/presentatie op congressen, festivals en informatiemarkten
31 januari 2020: Lancering Is dat RAAR in Hilversum
6 februari 2020: Lancering Is dat RAAR in Borne
29 februari 2020: Lancering Is dat RAAR in Hoog Keppel
14 – 20 september 2020: Inclusieweek: online activiteiten
15 en 16 september: Training op Grote Werkvormendag in Zwolle en Groningen
17 september: Lancering 3e druk tijdens Inclusieweek
5 oktober: deelname bewustwordingscampagne Ik ben Open: online via facebook

7.2 In de media:
27 januari 2020: Groot Sneek: Gwendolyn Rice uit Sneek doet mee aan Is dat RAAR?
6 februari 2020: Spotify: Rap Is dat RAAR? 
6 februari 2020: Youtube: Videoclip Is dat RAAR? 
6 februari 2020: Borne Boeit: Is dat RAAR? Moet vooroordelen wegnemen
6 februari 2020: RTVOost Nieuws: Lastige dingen in het leven bespreekbaar maken met een bordspel
7 februari 2020: Sneekernieuwsblad: Sneker scholieren in vlideoclip
7 februari 2020: RTV Borne: Lancering Is dat RAAR?
11 februari 2020: Promotiefilm Is dat RAAR?
2 maart 2020: Contact Zuid: Introductie nieuw bordspel bij opening BSO Eikenlaan
7 mei 2020: Tubantia: Een raar spel voor Bornse scholen
22 juni 2020: Tzitzo magazine: artikel Is dat RAAR?

8. Overig

Toekenning projecten in 2020
Socialrun: Ontwikkeling Engelstalige versie van de uitbreidingsset Stigma
Provincie Gelderland: Ontwikkeling coronaproof werkvormen

Jubileum 10 jarig bestaan Eigenwijs Spel en 5 jarig bestaan De Bagagedrager
Het idee was om december 2020 een symposium te organiseren om dit jubileum te vieren.
Vanwege corona was dit geen optie. Er is nu gekozen voor een interactief online alternatief, passend bij de situatie. Juist 
doordat het online was, hebben we een veel groter bereik gerealiseerd met vele nieuwe belangstellenden, die online op 
laagdrempelige manier kennis hebben gemaakt met de werkwijze en aanbod van De Bagagedrager.
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Hierbij een overzicht van de jubileumactiviteiten
15 juni 2020: nieuwsbericht met terugblik op 5 jaar De Bagagedrager, lancering jubileumpagina en aankondiging jubileum 
10 daagse in december.
17 september 2020: lancering 3e druk bordspel, in de studio van Socialrun, en live uitzending tijdens inclusieweek.
14 – 20 september 2020: Inclusieweek georganiseerd door Socialrun:
dagelijks spelactiviteiten georganiseerd door het hele land, online en offline, met publiciteit via sociale media. Er is een 
actie georganiseerd in samenwerking met Zorgbelang: gratis stigmatools aan te vragen door lezers van de nieuwsbrief en 
sociale media. Er zijn 99 tools aangevraagd en verzonden.
9 – 12 november 2020: drie online bijeenkomsten van de StigmaTools..
Juni t/m december 2020: interviews met ervaren spelleiders
Er zijn 10 interviews gedaan met ervaren en inspirerende spelleiders, die de spellen op hun eigen wijze inzetten. Een serie 
met inspirerende verrassende en boeiende ervaringen. Middels deze interviews, leren mensen de spelleiders kennen én de 
vele toepassingen. Alle interviews staan op de website, worden gedeeld via sociale media en aangekondigd in de digitale 
nieuwsbrieven. In 2021 zal dit verder voortgezet worden.
8 – 18 december 2020: Eigenwijze spellen 10 daagse. 
Elke dag is er een nieuwsbrief gestuurd naar iedereen die zich vooraf heeft aangemeld. Deze nieuwsbrief is gekoppeld aan 
een themapagina op de site. Van 8 tot 18 december hebben we iedere dag hoogtepunten gestuurd over 10 jaar Eigenwijs 
Spel. Iedereen die meedeed maakte kans op prijzen. Uiteindelijk hebben we in 10 dagen 45 prijswinnaars kunnen 
verrassen. 
Daarbij hebben we 10 dagen lang een kortingsactie gehad op alle spellen. Alle actiepagina’s zijn blijven te bekijken op de 
website. Dit zorgt voor een totaal overzicht met alle feiten, projecten en ervaringen. 
8 en 18 december 2020: Jubileumviering 
Deze jubileumviering is op gepaste wijze gevierd. Op 8 december zijn alle vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden thuis 
verrast met een bezoekje en pakketje. Op 18 december was het online feestje.
Jubileumflyer
Er is 1 flyer ontwikkeld met een beknopt en duidelijk overzicht van alle projecten, mijlpalen, nominaties én alle fondsen, 
zodat in 1 oogopslag zichtbaar is wat De Bagagedrager doet. Deze flyer wordt meegestuurd met alle bestellingen en met de 
aanvraag van nieuwe fondsen.

9. Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 zal gericht zijn op voortzetting en afronding van de projecten: 
- Fase B: ontwikkeling APP en leerlijn
- Fase C: implementatie workshops en trainingen en elearning
- De ontwikkeling en realisatie van uitbreidingsset PTSS
- De ontwikkeling en realisatie van uitbreidingsset voor ouderen.
- De ontwikkeling en realisatie van de uitbreidingsset voor familie- en naastbetrokkenen
- De ontwikkeling van de Engelstalige versie van de uitbreidingsset Stigma
- De ontwikkeling en realisatie van de Vlaamse Aanvullingssets
- Start Europese samenwerkingsprojecten



Begroting baten en lasten

Baten van vermogensfondsen 16.275      
Baten van subsidies van overheden (incidenteel) 30.000      
Baten van fondsenwervende organisaties 40.000      
Baten als tegenprestatie voor de levering
     van producten (spellen) -16.000     
Baten als tegenprestatie voor de levering
     van diensten (trainingen) 6.500        
Som van de (geworven) baten 76.775           

Besteding aan de doelstelling 86.275

Lasten
Werving -                  
Beheer en administratie 5.090              

Saldo voor financiële baten en lasten -14.590          

Saldo financiële baten en lasten -210                
Saldo van baten en lasten -14.800          

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- vrij besteedbaar vermogen 1.200              
- bestemmingsfonds "spellen" -16.000          1)

-14.800          

1) In 2021 is voor de (her)productie van de spellen een bedrag begroot van € 31.000. 
    De baten van de verkoop van spellen is voor het jaar 2021 begroot voor het bedrag van € 15.000.
    Dit resulteert in een onttrekking aan het bestemmingsfonds "spellen" van € 16.000.

Begroting eigen vermogen

€ € €

Stand 1 januari 2021 21.306         26.687      47.993           
Uit resultaatverdeling 1.200        1.200              
Toevoeging / onttrekking -16.000       -16.000          
Stand per 31 december 2021 (begroot) 5.306           27.887      33.193           

Vrij 
besteedbaar 

vermogen TOTAAL

Begroting 2021
€

Bestemmings-
fonds    

"spellen"

1)
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29 juni 2021
Namens het bestuur,

Elly Hilgeman (voorzitter)
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BALANS per 31 december 2020
Stichting De Bagagedrager

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa
Vooraad goederen [1] 1                1                   

Vorderingen
Handelsdebiteuren [2] 15.910         25.075           
Belastingen [3] 2.085           15.267           
Overige vorderingen en 
    overlopende activa [4] 1.202           22.403           

19.197      62.745         

Liquide middelen [5] 78.356      82.387         

Totaal activa 97.554      145.133       

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves [6] 21.306         41.291           
Overige reserves [6] 26.688         28.497           

47.993      69.788         

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers [7] 11.938         24.335           
Overige schulden en overlopende
     passiva [8] 37.623         51.010           

49.561      75.345         

Totaal passiva 97.554      145.133       
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31-12-201931-12-2020
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31-12-2020
€

31-12-2019
€



STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Stichting De Bagagedrager

Baten van vermogensfondsen 32.601         96.145           56.412     
Baten van subsidies van overheden 5.819           22.097           5.903       
Baten van fondsenwervende organisaties 49.969         30.500           49.320     
Baten als tegenprestatie voor de levering
     van producten (spellen) -19.985       -4.000            -8.866      
Baten als tegenprestatie voor de levering
     van diensten (trainingen) 5.243           13.650           22.409     
Som van de (geworven) baten [10] 73.647      158.392       125.178     

Besteed aan de doelstelling [11] 88.388 148.742       111.635     

Kosten
Wervingskosten [12] 1.492        8.500           336             
Kosten beheer en administratie [13] 5.353        12.500         14.197        

Saldo voor financiële baten en lasten -21.586     -11.350        -990            

Saldo financiële baten en lasten [14] -209          -150             -172            
Saldo van baten en lasten -21.795     -11.500        -1.162        

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- overige reserve -1.810       -7.500          7.704          
- bestemmingsfonds "spellen" -19.985     -4.000          -8.866        

-21.795     -11.500        -1.162        
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Werkelijk jaar 2019
€€ €

Werkelijk jaar 2020 Begroot jaar 2020



12

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C2 "Kleine fondsenwervende 
organistaties".

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover 
niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders is vermeld, in hele Euro's.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende 
oordelen en schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Begroting
In de jaarrekening is een beperkte toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting 
aangezien de begroting, door het meerjarige karakter van de projecten, een indirect stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De 
verkrijgingsprijs bij overdracht van de voorraden door Zorgbelang Gelderland bedraagt € 1. De netto-opbrengstwaarde is 
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooing en verkoop. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen amortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 
en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften, donaties en subsidies opgenomen. 
Van de baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten is de brutowinst verantwoord. In de toelichting 
op de staat van baten en lasten zijn de baten, lasten en de brutobaten vermeld.

Besteding doelstelling
De bestedingen in het kader van de doelstelling van de stichting worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn.

Wervingskosten
De wervingskosten bestaan uit kosten gemaakt voor de stichting in het algemeen.

Kosten van Beheer en administratie
De kosten voor Beheer en administratie bestaan voornamelijk uit de kosten van de directievoering, accountant- en 
administratiekosten,  kosten voor kantoorbenodigdheden en de gemaakte onkosten van het bestuur.

Financiële baten en lasten
Zowel de bankkosten als de rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente en 
bankkosten.



TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2020
Stichting De Bagagedrager

ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019

€ €

1. Vooraad spellen 1                1                   

2. Handelsdebiteuren 15.910      25.075         

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2.085        15.267         

4. Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen -             20.000         
Vooruitbetaalde lasten 1.202        2.403           

1.202        22.403         

5. Liquide middelen
Triodos Bank zakenrekening NL13TRIO090983039 43.242      37.801         
Triodos Bank rendementrekening NL39TRIO2024837379 34.581      44.053         
Kas 533            533               

78.356      82.387         

PASSIVA

6. Eigen vermogen

€ € €
Stand per 31 december 2019 41.291         28.497      69.788           
Uit resultaatverdeling 2020 -               -1.810       -1.810            
Toevoeging -               -             -                  
Onttrekking -19.985       -             -19.985          
Stand per 31 december 2020 21.306         26.688      47.994           
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Vrij 
besteedbaar 

vermogen Totaal
Bestemmings-

fonds

Het deel van het vermogen dat wordt gevormd als bestemmingsfonds is bedoeld ter herinvestering in de herduk van 
spellen in de toekomst. De onttrekking aan dit fonds komt voort uit de baten van de verkochte spellen in het boekjaar, 
minus de kosten voor het herproduceren van nieuwe spellen in het boekjaar. Deze afspraak is gemaakt met Stichting 
Zorgbelang Gelderland en fondsen die de ontwikkeling van de spellen hebben mogelijk gemaakt.



TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2020
Stichting De Bagagedrager

31-20-2020 31-12-2019
€ €

7. Schulden aan leveranciers 11.938      24.335         

8. Overlopende passiva
Vooruitontvangen baten van vermogensfondsen 3.043        2.159           
Vooruitontvangen baten van subsidies van overheden 28.459      16.597         
Vooruitontvangen baten van fondsenwervende organisaties 4.381        23.180         
Nog te betalen kosten leveranciers -             6.075           
Nog te betalen accountants- en administratiekosten 1.740        3.000           

37.623      51.010         

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen:

Huurverplichtingen; Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende 
zaken is € 2.404. Het contract kan per einde van ieder kalenderjaar opgezegd worden, rekening houdend 
met een opzegtermijn van 2 maanden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Stichting De Bagagedrager

10. Som van de (geworven) baten
Baten van vermogensfondsen 32.601           56.412        
Baten van subsidies van overheden (incidenteel) 5.819              5.903          
Baten van fondsenwervende organisaties 49.969           49.320        

Baten uit verkoop spellen 17.955         12.181       
Inkoop van spellen -32.241       -15.507      
Huur opslag spellen -1.865          -2.947        
Communicatie en promotie -               -1.026        
Automatisering -               -455            
Porti/verzendkosten -2.791          -174            
Algemene lasten -1.043          -938            

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten -19.985          -8.866        

Baten uit verkoop trainingen 19.042         68.733       
Inhuur trainers -12.421       -42.290      
Vergoedingen vrijwilligers -763             -2.576        
Communicatie en promotie -615             -1.458        

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 5.243              22.409        

Som van de (geworven) baten 73.647           125.178     

11. Besteed aan de doelstelling
Inkopen t.b.v projecten
Uren projectbegeleiders 27.659      63.426     
Overige inkoop 9.950        -           

37.609           63.426        
Vergoedingen aan vrijwilligers
Vergoedingen vrijwilligers 3.292        3.190       
Vergoeding van reiskosten vrijwilligers 1.014        1.928       
Vergoeding verblijfskosten vrijwilligers 606            342          

4.912              5.460          
Huur
Huur locaties tbv projecten 2.430 1.754       

2.430              1.754          
Communicatie en promotie
Communicatie en promotie 26.009      4.211       
Inkoop van materialen 7.336        21.270     

33.345           25.481        
Kantoor
Automatisering 7.891        9.792       
Kantoorbenodigdheden 374            2.749       
Porti/verzendkosten 53              163          

8.318              12.704        
Algemene lasten
Accountant- en administratiekosten 1.775        2.810       

1.775              2.810          
Totaal besteed aan de doelstelling 88.388           111.635     

2020
€ €
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12. Wervingslasten
Communicatie 1.143        202          
Materialen 349            134          

1.492              336             

13.Lasten beheer en administratie
Vergoedingen vrijwilligers 819            1.104       
Kantoorbehoeften 516            264          
Advies en diensten 261            -           
Accountant- en administratiekosten 380            5.846       
Directievoering 3.000        1) 6.000       
Onkosten bestuur 378            983          

5.353              14.197        

14. Saldo financiële baten en lasten
Bank 209            172          
Rentelasten -             -           

209                 172             

17
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Som van de geworven baten
Door meerjarige toezeggingen door vermogensfondsen, subsidieverstrekkers en fondsenwerverde organisaties, kunnen 
verschillen tussen de begroting en de werkelijkse cijfers ontstaan binnen één rapportage jaar. Delen van de toegezegde 
baten worden daadwerkelijk uitgekeerd op een vooraf overeengekomen moment van voortgang van een project.

In 2020 is € 60.353 minder ontvangen van vermogensfondsen, subsidies en fondsenwervende organsaties dan begroot. 
Door de uitbraak van de Corona pandemie begin 2020, is de uitvoering van de projecten deels stilgevallen. Dit bedrag aan 
baten schuift in verband met de voortgang van de onderliggende projecten door naar het jaar 2021. In de begroting 2021 
zijn deze projecten opgenomen.

In 2020 is een negatieve bate uit verkoop van spellen gerealiseerd van € 19.985. De bate uit verkoop van spellen was 
begroot op € 7.000. In 2020 is een bate uit verkoop gerealisserd van € 17.955 is gerealiseerd. De kosten voor de (her)druk 
van spellen ten bedrage van € 32.241 zijn in mindering gebracht op de baten uit verkoop.  

In 2020 is een bate uit de verkoop van trainingen gerealiseerd van € 5.243. Hiervoor was een bedrag van € 13.650 begroot. 
Door de uitbraak van de Corona pandemie begin 2020, is het aantal opdrachten sterk afgenomen.

Besteed aan de doelstelling
Door het meerjarige karakter van de projecten is ook in de besteding aan de doelstelling een verschil zichtbaar tussen de 
begroting en de werkelijke cijfers. Bestedingen vinden niet eerder plaats dan dat de geworven baten voor een project 
daadwerkelijk ontvangen zijn. De daling van de bestedingen ligt dan ook in dezelfde lijn als de daling van de baten; beide 
41% lager dan begroot.

Wervingskosten en kosten van beheer en administratie
Tot op heden worden de wervingsactiviteiten gedaan op vrijwillige basis, waardoor deze lasten beperkt zijn gebleven en de 
werkelijke lasten zelfs lager zijn dan begroot. Voor het jubileum van de Stichting was een bedrag van € 8.000 begroot. Door 
de Corona pandemie is op een sobere wijze aandacht aan het jubileum gegeven. De kosten van beheer en administratie zijn 
lager dan begroot. De kosten voor de directievoering bedragen € 6.000 per jaar. In 2020 is eenmalig 50% van de tijd ingezet 
voor derden. Hiervoor in 2020 het bedrag van € 3.000 is doorberekend aan derden. De effecten van de Corona pandemie 
hebben ook tot lagere beheerskosten geleid.

Bestemming saldo van baten en lasten
Aan de algemene reserves is een vrij besteedbaar bedrag onttrokken van € 1.810.
De negatieve bate uit de verkoop van spellen is in mindering gebracht op het bestemmingsfonds. Dit bestemmingsfonds is 
bedoeld ter herinvestering in de herdruk van spellen, volgens de afspraken die gemaakt zijn met de fondsen die de 
ontwikkeling  van deze spellen mogelijk hebben gemaakt.

OVERIGE TOELICHTING

Bezoldiging bestuurders
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon kwam in 2019 en 2020 een bedrag van € 0 ten laste van de 
stichting.

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende de jaren 2019 en 2020 waren er geen werknemers in dienst.

Zelhem, 29 juni 2021

E.C.N. Hilgeman H.J.M. van Noord
Voorzitter Penningmeester


