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VOORWOORD
2020 leidde niet alleen voor de hele
wereld tot een noodgedwongen stop,
ook voor onze stichting was het een jaar
van bezinning. Terugblikken naar alles
wat in 2019 op ons pad kwam. En
daarna vooruitkijken, schakelen naar
wat er nog wél mogelijk was.
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VERSLAG VAN HET

BESTUUR
Nadat we te horen kregen dat ons TV-programma met grote partijen niet doorging,
gingen we in 2020 terug naar de tekentafel. Terug naar ons initiële concept wat we met
ons eigen kleine enthousiaste team van vrijwilligers hadden bedacht, want dat was al
steengoed! We wisten dat we een gouden idee in handen hebben, waar zowel
Nederlanders als nieuwkomers op zitten te wachten. Een onderwerp wat leeft in de
samenleving en waar op een positieve manier een tegengeluid op gegeven moet
worden. Ook wisten we dat we met ons kleine team van experts en vrijwilligers veel
voor elkaar konden krijgen. Met net zoveel passie pakten we door en gingen aan de slag
met het organiseren van de eerste unieke Beste Nieuwkomer Spotlight Awards.

Q1

Activiteiten on-hold in verband
met Corona

ACTIVITEITEN
IN HOOFDLIJNEN
2020

Q2

Activiteiten on-hold in verband
met Corona
Nieuwe strategie Awards
bedenken

Q3

Nieuwe plan van aanpak Awards
schrijven
Nieuwsbrief versturen aan
achterban
Werving vrijwillige social redacteur

Q4

Samenwerking met MaMedia
studenten voor filmpjes
Nieuwe social media strategie
Partners benaderen voor nieuwe
plan van aanpak Awards
Briefing nieuwe website
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ORGANISATIE
Algemene gegevens:
Naam:

Stichting Beste Nieuwkomer

KvK-nummer:

68956916

Bezoekadres:

Oudezijds Achterburgwal 237, 1012 DL Amsterdam

Postadres:

Voorburggracht 149, 1722GC Zuid-Scharwoude

Telefoonnummer:

0643112217

Email:

info@bestenieuwkomer.nl

BESTUUR
Het Bestuur van Beste Nieuwkomer bestaat uit:
Voorzitter:
Mevr. Mehrnoush Forouzandeh
Penningmeester:
Dhr. Nabeel Ahmad
Secretaris:
Mevr. Janneke Koninkx
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding
plaats voor gemaakte kosten. Meestal worden deze
kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De
gemaakte kosten worden verantwoord in de
jaarrekening.
De voorzitter en secretaris hebben naast hun rol
als bestuurslid ook een rol in het team. Zij werken
vrijwillig als projectmanagers.

PAGE 4

TEAMLEDEN
Beste Nieuwkomer is een stichting zonder winstoogmerk. De teamleden ontvangen
geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor
gemaakte kosten. Meestal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als
gift. De gemaakte kosten worden verantwoord in de jaarrekening.
Vrijwillige teamleden Beste Nieuwkomer in 2020:
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BALANS

JAARREKENING
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JAARREKENING
BALANS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

ALGEMENE TOELICHTING
CROWDFUNDING
In 2018 is een Crowdfundactie georganiseerd door de stichting, waarbij € 9.214,- is
opgehaald voor het organiseren van een Award show. Dit bedrag is in 2020 nog steeds
in beheer van de stichting en niet uitgegeven.
ACTIVITEITEN
Het doel van de Beste Nieuwkomer is een positieve impuls te geven aan de integratie
en participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en hun talenten en
ervaring zichtbaar te maken voor potentiële werkgevers. In plaats van vluchtelingen
spreken wij liever van ‘Nieuwkomers’, dit zijn vluchtelingen die maximaal 10 jaar in
Nederland zijn. Het gaat hierbij om:
het wegnemen van (voor)oordelen ten opzichte van deze mensen en het verlagen
van de drempel om contact te leggen;
het bieden van een netwerk en het vergroten van de kansen op stage, opleiding en
werk;
het inspireren en adviseren van andere vluchtelingen (en Nederlanders) om in
Nederland hun ambities waar te maken.
Het traject van de Beste Nieuwkomer Spotlight Awards bestaat uit verschillende
elementen:
1. Een jaarlijkse Beste Nieuwkomer Spotlight Award Show (prijsuitreiking) met
landelijke publiciteit; de categorieën zijn o.a. Sport, Tech, Food, Cultuur en
Maatschappelijk;
2. Het gehele jaar door communicatie-activiteiten, door inzet van social media en
nieuwsbrieven voor het creëren van een community;
3. Een online platform met profielen van inspirerende nieuwkomers met hun talenten
en wat zij momenteel bijdragen aan Nederland. Dit platform is tevens goed vindbaar
voor werkgevers;
4. Interviews met nieuwkomers en hun positieve verhalen in diverse media.
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW 2 van het burgerlijk
wetboek en Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit reserves.
SCHULDEN
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van
transactiekosten.
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING
VAN HET RESULTAAT
ALGEMEEN
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds
zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of
diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van
baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende
bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan
bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van
baten en lasten.
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties en giften welke ter dekking van het
algehele doen van de stichting zijn en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De
baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord in het jaar waarin deze worden
toegezegd.
LASTEN
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS
KORTLOPENDE SCHULDEN
Het saldo kortlopende schulden betreft de schuld welke de stichting heeft aan haar
bestuursvoorzitter hebben betrekking op het voorfinancieren van de
oprichtingskosten.

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN
EN LASTEN
KOSTEN WERVING BATEN
Kosten voor werving baten bestaan voornamelijk uit bankkosten, websitekosten en
beheer en administratie.

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten voor beheer en administratie bestaan uit bankkosten, hosting van de website,
kantoorartikelen en onkosten.
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CIJFERS IN BEELD

BALANS
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CIJFERS IN BEELD

CROWD
FUNDING

UITGAVEN
1%

In 2018 hebben wij dankzij een
Crowdfundactie een totaalbedrag
van € 9.214,15 opgehaald.
De stichting gaat zuinig om met het
bedrag dat de crowdfunders
hebben gesponsord en wil hier
transparant in zijn. Van dit budget
hebben we tot nu toe 1 % gebruikt
voor onkosten, zoals bankkosten
en hosting van onze website. Op dit
moment is nog 99% van het budget
beschikbaar voor onze activiteiten,
zoals de Award uitreiking.

BESCHIKBAAR BUDGET
99 %
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Ondertekend op 05-06-2021, in Amsterdam

Naam: Mehrnoush Forouzandeh (voorzitter)

Naam: Janneke Koninkx (secretaris)

