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Inleiding
2017 was een druk en bewogen jaar voor Just Sophie. Waar we in 2016 de eerste stappen naar een
officiële stichting maakten, stond 2017 in het teken van groei en professionalisering. Het bestuur
veranderde gedeeltelijk in een kort tijdsbestek, onder andere omdat een bestuur veel tijd, toewijding
en energie vraagt. De wissels hadden voornamelijk daar mee te maken. In mei 2017 namen we
achttien mensen mee naar Bosnië, zeven meer als het jaar daarvoor. Daarnaast hebben we
meerdere zakelijke samenwerkingen opgestart, kregen we een ANBI status en tekenden we een
contract bij Wilde Ganzen. Ook financieel gezien is er een stijging zichtbaar. Ten opzichte van 2016
hebben we drie keer zoveel geld opgehaald en dat is voornamelijk te wijten aan een vermeerdering
van actieve leden die mee zijn gegaan op projectreis en een aantal succesvolle evenementen. Naast
deze positieve geluiden hebben we als bestuur ook mogen ervaren dat plotselinge groei voor
disbalans kan zorgen. We kregen in de evaluatie van onze projectreis in mei 2017 terug dat er meer
behoefte was aan structuur en duidelijke kaders. Er moest meer vooraf worden afgesproken en een
risicoanalyse worden gemaakt. Deze opmerkingen zijn meegenomen in de voorbereiding naar de reis
in oktober 2017. Na de evaluatie van deze reis mogen we met trots zeggen dat er, op een paar kleine
verbeterpunten na, veel positieve geluiden klonken.

Daarnaast zien we ons netwerk groeien. Steeds meer mensen hebben Just Sophie gevonden en vice
versa. Niet alleen in Nederland maar ook in Bosnië breiden de contacten uit. De projecten zijn
verspreid over het land. We zijn werkzaam in Mostar, Tuzla en Sarajevo. Daarnaast zijn we
voorbereidingen aan het treffen voor een nieuw project in Zvornik.

Ik kijk uit naar 2018. Een jaar waarin de lunchroom nog meer vorm gaat krijgen en het praktische
gedeelte afgerond kan worden. Een jaar waarbij de eerste uitwisseling tussen Bosnische en
Nederlandse zorgprofessionals gerealiseerd gaat worden én een jaar waarbij we de eerste stappen in
Zvornik gaan zetten. Het project daar zal in het teken staan van het stimuleren van werkgelegenheid
en het realiseren van arbeidsplaatsen gericht op jongeren.

Samenvattend ben ik ontzettend trots. We hebben het afgelopen jaar zoveel meer bereikt dan
verwacht en we kijken uit naar een productief, gezond en veelbelovend 2018.

Sophie Hooijmans
Voorzitter van Just Sophie
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Hoofdstuk 1

Organisatie

In dit hoofdstuk komen de missie en visie van Stichting Just Sophie aan bod. Daarnaast stelt het
bestuur zich voor. Het is van belang om meteen te vermelden dat alle leden van de Stichting geheel
vrijwillig werken. Zij ontvangen hier dus geen (financiële of andersoortige) beloning voor. Iedere
donatie gaat dus direct naar Bosnië.

1.1

Missie en visie

Alle projecten die binnen onze Stichting uitgevoerd worden streven naar dezelfde missie: Samen
naar zelfredzaamheid. Deze missie vertaald zich in de volgende visie:
Stichting Just Sophie streeft ernaar om een beweging te initiëren in Bosnië en Herzegovina waarbij
zelfredzaamheid, zingeving en ontwikkeling bij jongeren centraal staan. Dit doen wij door
kleinschalige projecten op te starten in samenwerking met lokale partners.

1.2

Bestuur

Stichting Just Sophie bestaat uit een bestuur van vier personen met een groot hart voor Bosnië. Zij
dragen allen vrijwillig een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de missie en
visie van de stichting. In onderstaande tabel is te zien wie welke functie vervult. Sommige functies
zijn een dubbelfunctie, wat betekent dat er naast de standaard verantwoordelijkheden van de
functie nog meer taken opgepakt worden door deze personen.

Tabel 1.

Bestuur Stichting Just Sophie

Functie

Naam

Voorzitter

Sophie Hooijmans

Vicevoorzitter

Emma Versteden

Secretaris / Creatieve Zaken

Ellen van der Jagt

Penningmeester / Adviseur Communicatie en PR

Linda Smits

Naast het bestuur zijn er natuurlijk ook nog actieve leden die bijdragen aan de Stichting als
vrijwilligers. Alle leden, inclusief bestuursleden, van de Stichting hebben de verantwoordelijkheid
voor het werven van nieuwe leden, donaties en sponsoring en ontvangen hier geen financiële of
andersoortige compensatie voor.
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1.3

Organisatieontwikkeling 2017

Aan het eind van 2016 hebben wij ons ten doel gesteld om ons in 2017 te richten op
professionalisering van de stichting. Sophie Hooijmans en Linda Smits hebben zich afgelopen jaar
ingespannen om zoveel mogelijk stappen te zetten richting een professionelere stichting. Er zijn
diverse initiatieven genomen die bijdragen aan een stichting die steeds professioneler werkt.

1.

Het aanvragen van een ANBI-beschikking. In april 2017 is deze beschikking toegekend aan
Stichting Just Sophie. Dit betekent dat bedrijven en particulieren hun donaties van de
belasting af mogen trekken. Dit opent de deur naar meer en hogere (zakelijke) donaties.

2.

Het starten van de samenwerking met Wilde Ganzen. Sinds september 2017 werken wij
samen met de organisatie Wilde Ganzen. Zij richten zich op armoedebestrijding door kleine
projecten te helpen financieren. Elke donatie die wij binnenhalen, vermenigvuldigen zij met
anderhalf. Wij hebben deze samenwerking aangevraagd voor het project in Mostar.

3.

Het starten met gebruik van officiële documentatie. In 2017 hebben wij voor het eerst een
beleidsplan geschreven, waar dit jaarverslag een vervolg op is. Inmiddels zijn onze statuten
volledig en is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel compleet en correct. Met de
benoeming van een nieuwe penningmeester is ook op het financiële vlak vooruitgang
geboekt: zowel alle inkomende als uitgaande betalingen worden correct vastgelegd, maar
ook de begrotingen worden gespiegeld aan de daadwerkelijke uitgaven zodat we onze
begrotingen steeds beter kunnen vormgeven. Tot slot heeft het gebruik van kwitanties
ervoor gezorgd dat er overzicht is in de grote (zakelijke) donaties.

4.

Door bovenstaande stappen is er meer rust en overzicht gekomen binnen de stichting. Dit
betekent dat we ons kunnen richten op een meer lange termijnplanning. De planning voor
2018 is dan ook gerealiseerd in december 2017, waardoor we al onze activiteiten in beeld
hebben en een idee hebben bij de benodigde inspanning gedurende het komende jaar.
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Hoofdstuk 2

Projecten

In dit hoofdstuk zullen we kort onze strategie beschrijven. Vervolgens zullen we de projecten waar
wij in 2017 actief zijn geweest bespreken en evalueren. Tot slot zullen we de projectplanning voor
2018 ook in dit hoofdstuk presenteren.

2.1

Strategie

De visie van Stichting Just Sophie laat zien dat wij ernaar streven een beweging te initiëren in Bosnië
en Herzegovina waarbij zelfredzaamheid, zingeving en ontwikkeling bij jongeren centraal staan. Dit
doen wij door kleinschalige projecten op te starten in samenwerking met lokale partners. Deze visie
kan verder vertaald worden in onze strategie. Al onze activiteiten kunnen geplaatst worden in een
van de onderdelen van onze strategie.

1.

Het ontwikkelen van praktijkplekken binnen huidige opvangcentra.

2.

Het mogelijk maken van uitwisselingsprogramma's tussen zowel Nederlandse als Bosnische
professionals in de zorg.

3.

Het koppelen van jongeren uit Nederland aan Bosnische jongeren die binnen deze doelgroep
vallen.

4.

Het renoveren van bestaande opvang die meer kwaliteit van zorg mogelijk maakt.

5.

Het organiseren van activiteiten, gericht op kinderen en jongeren die op de
vluchtelingenkampen en in de opvang- en behandelcentra verblijven.

6.

Het opknappen van bestaande en/of nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen.

2.2

Projectevaluatie

Dit jaar zijn we actief geweest op verschillende projecten. In de twee projectreizen en de
tussenliggende voorbereidende reizen die in afgelopen jaar georganiseerd zijn, hebben we hard
gewerkt om zoveel mogelijk te realiseren. We zullen hieronder per project de inhoud bespreken en
vervolgens evalueren wat er afgelopen jaar gerealiseerd is.
De bezoeken aan de kampen in Tuzla zien we niet als project, maar als terugkerend onderdeel van
elke reis naar Bosnië. Deze bezoeken zullen daarom niet aan bod komen in dit onderdeel van het
jaarverslag.
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Project Restaurant Sophie, Mostar

Het doel van dit project is het realiseren van een lunchroom in het opvang- en behandelcentrum Los
Rosales in Mostar. Hiermee kan dagbesteding, zingeving en opleiding gerealiseerd worden voor de
(jonge) cliënten in dit centrum.
In Mostar hebben we gedurende het afgelopen jaar flinke stappen vooruit gezet. De renovatie van de
keuken en de omliggende ruimtes (entree, eetruimte en workshopruimte) is afgerond. Daarnaast zijn
de meubels gemaakt en zijn de ruimtes ingericht. Het decoreren van de ruimtes is nog niet volledig
afgerond: er moeten in mei 2018 nog lampen opgehangen worden.
Verder is er, in samenwerking met Los Rosales, een planning vormgegeven voor het komende jaar,
waardoor de activiteiten tijdens de projectreizen in 2018 al vastgelegd zijn. Deze planning is op
hoofdlijnen te vinden in de volgende paragraaf.

Project Otoka, Sarajevo

Dit project richt zich voornamelijk op renovatiewerkzaamheden. De omgeving van de school waar dit
project zich op richt is niet kindvriendelijk. De muren van de school staan vol met graffiti en het
schoolplein is niet geschikt voor kinderen door wildgroei en afval.
Tijdens de projectreis in mei en de voorbereidende reis in augustus zijn wij ook actief geweest in
Sarajevo. Hier hebben we een start gemaakt met het schilderen van een school en het opknappen
van het plein rondom deze school. Dit project is nog niet afgerond, maar heeft een plaats gekregen in
de planning voor 2018.

Project Uitwisseling, Nederland en Bosnië

Een van onze doelen in de strategie is het faciliteren van uitwisselingen van Nederlandse
zorgprofessionals naar Bosnië en vice versa. In 2017 hebben we een start gemaakt met het
vormgeven van het projectplan voor deze uitwisselingen. Deze uitwisselingen zullen vorm gegeven
worden in overleg met onze samenwerkingspartner Kroek & Partners. Vanwege de centrale positie in
de zorgsector van dit bedrijf kunnen zij hierbij een waardevolle toevoeging zijn. In 2018 zullen we in
samenwerking met Kroek & Partners de eerste uitwisseling organiseren.
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2.3

Projectplanning 2018

We zullen hier de projectplanning presenteren voor komend jaar. Tussen deze projectreizen door
worden meerdere fondsenwervende activiteiten georganiseerd, die per periode gepland en
georganiseerd zullen worden. Deze planning is dus op dit moment nog niet volledig en zal dus geen
plaats hebben in dit jaarverslag. Op het moment dat een activiteit gepland is zal deze verschijnen in
de agenda op de website.

Maand

Activiteit

Januari

Voorbereidende reis
- Mostar
- Zvornik (oriëntatie nieuw project)

Februari

Projectreis 1
- Mostar
- Sarajevo

Maart

Bestuursreis voor verjaardag Los Rosales

April

Uitwisseling Bosnië naar Nederland

Mei

Projectreis 2
- Mostar
- Zvornik (indien project vormgegeven)
- Tuzla

Juni

Voorbereidende reis

Juli

Zomer

Augustus

Zomer

September

Voorbereidende reis

Oktober

Projectreis 3
- Mostar
- Zvornik (indien project vormgegeven)
- Tuzla

November

Uitwisseling Nederland naar Bosnie

December

Afronding jaar
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Hoofdstuk 4

Financiën

In dit hoofdstuk zal de financiële stand van zaken van de Stichting weergegeven worden. We zullen
het afgelopen jaar afsluiten, en de financiële planning voor 2018 vormgeven.

4.1

Jaarrekening 2017

Tabel 2.

Jaarrekening 2017
1-1-2018

1-1-2017

Inkomsten
Inkomsten uit donaties

€

2.667,30

€

1.350,00

Inkomsten sponsorbijdrage leden

€

4.144,29

€

1.700,00

Inkomsten uit activiteiten

€

4.839,29

€

2.991,74

Betaling Reis en Accommodatie

€

3.766,60

€

900,00

Totale inkomsten

€

15.418,18

€

6.941,74

Promotie

€

66,83

€

159,89

Besteed aan doelstelling

€

10.482,66

€

5.321,73

Kosten beheer en administratie

€

175,16

€

467,00

Investering Evenementen

€

1.212,25

Reis en Accommodatie

€

2.933,61

€

869,85

Totale kosten/bestedingen

€

14.870,51

€

6.818,47

Liquide middelen

€

670,94

€

123,27

Totale activa

€

670,94

€

123,27

Bestedingen

Activa

4.2

Toelichting Jaarrekening 2017

Hierboven is de jaarrekening van het jaar 2017 te vinden. Bij inkomsten staan bedragen uit donaties,
sponsorbijdrage en activiteiten. Donaties zijn bedragen die we gedoneerd hebben gekregen van
mensen die ons een warm hart toedragen. De sponsorbijdrage is een vast bedrag wat elk lid inlegt op
het moment dat hij of zij meegaat naar Bosnië. Leden zijn vrij om te kiezen hoe te dit genereren, dit
mogen zij zelf inleggen of juist door middel van fondsenwervende activiteiten bij elkaar verdienen.
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De inkomsten uit activiteiten zijn de inkomsten die wij zelf genereren door diverse activiteiten vanuit
de stichting te organiseren. Zo hebben we in 2017 bijvoorbeeld een sponsorloop gedaan tijdens de
Vierdaagse in Nijmegen, een feest georganiseerd en twee benefietdiners gehouden. Daarnaast zijn er
inkomsten die binnenkomen voor de reis en de accommodatie in Bosnië. Deze bijdrage wordt ook
opgebracht door de leden zelf.

Bij bestedingen staan de uitgaven in het jaar 2017. De uitgaven die wij doen voor promotie, het
printen van promotiemateriaal en flyers, zijn hier ondergebracht. Daarnaast zijn de kosten voor de
reis en accommodatie hier te zien. Bedragen die we moeten uitgeven aan het beheer van de stichting
zijn te vinden onder beheer en administratie. Daarnaast is het nodig voor sommige evenementen
een kleine investering te doen. Een voorbeeld hiervan is het benefietdiner: waar wij per couvert
ongeveer €10 inleggen, maar vervolgens de rest van de betaalde €24,95 aan ons wordt uitbetaald als
opbrengst, die binnenkomt bij inkomsten uit activiteiten. Tot slot is te zien welk bedrag we besteed
hebben aan het doel van de stichting.
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