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Ms. van Riemsdijkweg 57 1033 RC 
Amsterdam 
The Netherlands 

ANBI 

Stichting Butterfly Works is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, 
erven en giften 

 
Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen 
nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de 
Belastingdienst vindt u 
meer informatie over ANBI's. 

Onze naam: 
 

Stichting ButterflyWorks. 

Onze doelstelling: 
 

Stichting ButterflyWorks heeft ten doel het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden 
gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere 
organisaties en overheden. 

 
Ons fiscaal nummer/ RSIN: 

 
8138.72.327 

Onze contactgegevens: 
 

We helpen u graag. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Onze bestuurssamenstelling: 
 

In onze jaarrekening vindt u op pagina 7 de leden van de leden van de raad van toezicht. Daarnaast 
vindt op pagina 6 de bestuursleden. 



Ons Beleidsplan 
In 2021 is gebleken dat er inderdaad behoefte is en blijft aan onze diensten en services en dat we goed  
online en remote kunnen werken, in samenwerking met methode partners. Wij hebben in 2021 een  
aantal nieuwe partners kunnen toevoegen, zoals UNCDF, NWP, Fingo, and Light for the World  

In de toekomst blijven we met lokale methode partners, freelancers en creatieven werken wat een 
behoefte is die we van verschillende klanten terughoren. Dit past ook in de trend van klimaatneutraler 
werken en voortbouwen op lokale kennis en kunde. Hiervoor blijven we bouwen aan een netwerk van 
creatieve partners die onze methode begrijpen en kunnen uitvoeren. We werken bijvoorbeeld samen 
met Designing Futures (Kenia) en Idealab (Mozambique), Proportion (global).  

 
In 2022 zal de focus liggen op het verder versterken en uitbreiden van deze partnerschappen door 
middel van capacity building en het trainen van anderen in onze methode van co-creatie en design 
thinking. We gaan onze Butterfly Community uitbreiden, trainen en met elkaar laten uitwisselen. 
Daarnaast gaan we verder werken aan een groeistrategie: we willen meer impact bereiken door ons 
werk te gaan opschalen. We willen groeien door samenwerking. 

 
We zoeken daarnaast actief naar financiering (via subsidies en opdrachten) waarbinnen we onze 
methode blijvend kunnen uitwerken en vernieuwen en verspreiden. We zullen onze eigen Theory of 
Change uitwerken, om ook een eigen basis financiering te hebben. 
Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende buffer aanwezig is om een eventuele rustigere periode te 
kunnen doorstaan wordt er ook in het komende jaar blijvend op de cashflow gestuurd. We streven 
ernaar om het komende jaar wel af te kunnen sluiten met een positief resultaat en zo voor de toekomst 
een reserve op te bouwen om eventuele afnemende inkomsten te kunnen opvangen. 

 
De pandemie van 2021 is meer van invloed geweest op de projecten dan in 2020, daarnaast hebben we 
in 2021 geïnvesteerd in groei. 
Het blijft een noodzaak om in 2022 te focussen op business development, hierbij zetten we in op 

- Van reactief naar proactief: we benaderen de partners en netwerken waarmee we willen 
werken, we definiëren de aspecten waar we denken de meeste waarde toe te kunnen voegen. 
- Het verder uitwerken en door ontwikkelen van onze eigen Theory of Change. 
- Projecten: 

1. In nieuwe geografische gebieden: Europa 
2. Voor nieuwe klant sectoren: zakelijke klanten 
3. Een blijvend grotere rol voor onze lokale DT & co-creatie partners in projecten 
(minder BW reizen) 

- Onze werkwijze: Minimaal één langdurig project ter verbetering en verrijking van onze eigen 
   werkwijze (betaald) 

 
Creatief netwerk en Lokale partners in design research. 

In de toekomst gaan we nog meer met lokale creatieven werken wat een behoefte is die we van 
verschillende klanten terughoren. Dit maakt het makkelijker om lokaal en kostenefficiënter te 
werken. Hiervoor zijn we in 2018 begonnen met het opbouwen van een netwerk van creatieve 
partners die onze methode begrijpen en kunnen uitvoeren. In 2018 zijn 2 eerste partner 
aangehaakt: Nairobi Design Institute and Mango Tree Uganda. In 2022 zullen we nieuwe partners 
aanhaken. 



Ons beloningsbeleid: 
 

Ons beloningsbeleid is hieronder te vinden. 
 

Beloning directie 
 

Naam 
Functie 

H. Holm 

Managing director 

M. van der Woude 

Creative director 
Leeftijd 43 40 
Ervaring in de sector 13 13 
Dienstverband Vast Vast 
Uren contractueel 32 36 
Parttime percentage 80% 90% 
Periode 01-01/31-12 01-01/31-12 

 
Brutosalaris 

 
€ 55.584 

 
€ 50.256 

Vakantie-uitkering 8% € 4.456 € 4.020 
Eindejaarsuitkeringen €                     - €                     - 
Variabel salaris   €                     --   €                     --    
Totaal € 60.040 €            54.266 

 

Beloning Raad van Toezicht 
 

In de RvT hebben zitting:  
- Patrice van Riemsdijk  (voorzitter)   01-01-2013 - 01-01-2025  
- Anita van Duin      01-01-2013  - 01-01-2025  
- Bas van Berkestijn     01-01-2016  - 01-01-2024  
- Arnoud van der Zee      01-01-2016  - 01-01-2024  
- Susan van Esch      01-04-2022  - 01-04-2026  
- Edith van der Spruit      01-04-2022  - 01-04-2026  

 
 

De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. 
   
  Per 1 april 2022 is Patrice van Riemsdijk afgetreden als lid van de raad van toezicht. 

Haar werkzaamheden als voorzitter zullen worden overgenomen door Anita van Duin. 
De RvT heeft in 2021 vier maal gezamenlijk met het bestuur vergaderd en eenmaal zonder het bestuur. 
Verder hebben er nog vele informele vormen van (telefonisch) overleg plaatsgevonden. Tijdens de 
formele vergaderingen zijn conform de Code Wijffels alle punten waarop de RvT toezicht dient te 
houden om beurten besproken en naar mening van de RvT afdoende behandeld. 
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Butterfly Works

H. Holm

www.butterflyworks.org

ms. van Riemsdijkweg 57

M. van der Woude

Nederland

3 4 2 1 3 6 0 9

1 0

0

8 1 3 8 7 2 3 2 7

0 2 0 - 4 7 1 1 7 8

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@butterflyworks.org
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden 
gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met 
particuliere organisaties en overheden.

Bij Butterfly Works geloven wij dat een eenling nooit zo slim is als wij samen en dat elk 
probleem het best kan worden opgelost door de mensen die het dagelijks ervaren. De 
gemeenschap is dan ook de drijvende kracht achter al onze projecten en resultaten. 
Samen verzamelen we middelen, mobiliseren we expertise en bouwen we daar een 
sterk geheel van.

De stichting hanteerde in 2021 twee strategieën ten aanzien van fondsenwerving:
• Institutionele fondsenwerving, altijd in samenwerking met een lead partner.
• Subsidieaanvragen op projectbasis.
De wijze waarop de stichting dit doet staat beschreven in het fondsenwervingsbeleid.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Co-creating communication and education solutions

Our work ranges from eLearning curricula to mobile apps, social campaigns, serious 
games and online and offline platforms.

We know how to integrate the needs of people, the possibilities of technology and the 
requirements for sustainable success. Serious and fun, clever and beautiful, our 
solutions hold human experience at the heart. With an experienced team in Amsterdam 
and an international network of partners worldwide, we can work on any topic in any 
country. 
And we’ve been doing this since 1999.

Have a look at all of the work we've done in 2021 in the link at the bottom.

Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende buffer aanwezig is om een eventuele 
rustigere periode te kunnen doorstaan wordt er ook in het komende jaar blijvend op de 
cashflow gestuurd. We streven ernaar om het komende jaar af te kunnen sluiten met 
een positief resultaat en zo voor de toekomst een reserve op te bouwen om eventuele 
afnemende inkomsten te kunnen opvangen.
De liquiditeitspositie is als gevolg van de subsidie en de afronding van de projecten uit 
het bestemmingsfonds afgenomen van € 261.561 aan begin van het boekjaar naar € 
175.913 aan het einde van het boekjaar.

https://butterflyworks.org/others

Open

Open



Balansdatum: 31-12-2021

ACTIVA PASSIVA

Immateriële vaste activa  -€            -€            Continuïteitsreserve  175.913€     261.651€     
Materiële vaste activa  4.614€         6.980€         Bestemmingsreserve  4.615€         6.890€         
Financiële vaste activa  490€           490€           Herwaarderingsreserve  -€            -€            

Overige reserves  -€            -€            
180.528€   268.541€     

Voorraden  -€            -€            Bestemmingsfondsen  -€            -€            
Vorderingen & overlopende activa  139.005€     219.305€     Voorzieningen  -€            -€            
Effecten -€            -€            Langlopende schulden -€            -€            
Liquide middelen  159.706€     198.631€     Kortlopende schulden  123.287€     156.865€     

298.711€     417.936€     123.287€   156.865€     

Totaal  303.815€     425.406€     Totaal  303.815€   425.406€     

2           Balans

2021 2020 2021 2020



Baten 2021 2020

Baten van particulieren 
Collecten  -€             -€             
Nalatenschappen  -€             -€             
Overige baten particulieren  -€             -€             

Som van baten van particulieren  -€             -€             

Baten van bedrijven  516.296€      604.962€      
Baten van loterijinstellingen  -€             -€             
Baten van subsidie van overheden  201.930€      168.085€      
Baten van verbonden instellingen zonder winststreven  -€             -€             
Baten van andere instellingen zonder winststreven  -€             -€             

Som van de geworven baten  718.226€      773.047€      

-€             -€             
Overige baten  1.025€         3.062€         

Som van de baten  719.251€      776.109€      

3           Staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten 



Lasten  2021 2020

Besteed aan doelstellingen 
(Directe) dienst- en hulpverlening  719.174€      664.107€      
Aankoop en beheer  -€             -€             
Voorlichting en bewustwording  -€             -€             
Recreatie, sport en wensvervulling  -€             -€             
Onderzoek  -€             -€             
Evangelisatie en zending  -€             -€             
Educatie, opleidingen en cursussen  -€             -€             
Lobby en belangenbehartiging  -€             -€             

Besteed aan doelstellingen  719.174€      664.107€      

Wervingskosten  -€             -€             
Kosten beheer en administratie  88.090€        82.852€        

Som van de lasten  746.959€      746.959€      

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:  550.370€      520.088€      

Saldo financiële baten en lasten  -€             -€             

Saldo baten en lasten  (88.013)€       29.150€        

3           Staat van baten en lasten



JAARREKENING 2021

gevestigd te Amsterdam

Stichting Butterfly Works
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BESTUURSVERSLAG 2021

Statutaire naam:                        Butterfly Works

Vestigingsplaats:                       Amsterdam

Rechtsvorm:                              Stichting

DOELSTELLING VOLGENS DE STATUTEN
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden gericht op 
structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere organisaties en 
overheden.

OVER BUTTERFLY WORKS
Butterfly Works is een internationaal opererende sociale design studio. In meer dan 20 opkomende 
economieën werken wij aan een betere toekomst, in co-creatie met NGO’s, overheden, ambassades,
bedrijven en vooral samen met de mensen waar het over gaat. Met educatie- en 
communicatieprojecten, en met de Butterfly Works Methode in het hart van onze organisatie, stellen wij 
lokaal talent in staat om positieve verandering te realiseren.

Het afgelopen jaar hebben we aan verschillende projecten met diverse partners gewerkt. Hierin werken 
we samen met organisaties als Oxfam, RVO, GSMA, GiZ en nog vele anderen. De projecten variëren
van een aantal maanden tot meerjaren programma’s. Wij werken zowel als partner voor een subsidiënt
als onderaannemer op een afgekaderd onderdeel van een programma

Sinds 2016 werken we met holacracy, een organisatiemodel waarin zelfsturing centraal staat. 

OVER ONZE METHODE
Bij Butterfly Works geloven wij dat een eenling nooit zo slim is als wij samen en dat elk probleem het 
best kan worden opgelost door de mensen die het dagelijks ervaren. De gemeenschap is dan ook de 
drijvende kracht achter al onze projecten en resultaten. Samen verzamelen we middelen, mobiliseren
we expertise en bouwen we daar een sterk geheel van. 

De gemeenschappen waarin we werken, kampen vaak met uitdagingen als ongeletterdheid, politieke en 
sociale conflicten en gebrek aan marktkansen en toegang tot kennis en netwerk. Maar ze lopen allemaal
over van die ene bron voor verandering: slimme, creatieve en gemotiveerde mensen. Onze methode
focust daarom op het mobiliseren van die mensen en op empowerment, passend bij hun expertise. Door 
de waarde te zien van verschillende invalshoeken, komen we met hen tot vernieuwende en effectieve
oplossingen. We zien de Butterfly Works methode vooral als een filosofie, met inmiddels bewezen effect,
duurzaamheid en leerplezier waarin de eindgebruiker een centrale plek inneemt.

We snappen waar onze krachten liggen en waar we het verschil maken, wij hebben onze methode tools
uitgewerkt in een toolbox die voor iedereen toegankelijk is. Butterfly Works is en blijft daarnaast in
ontwikkeling. We hebben een team dat flexibel is en meegroeit met de organisatie. We zien wel dat we 
de ontwikkelingssamenwerkingssector sterk aan het veranderen is, o.a. door 
klimaatveranderingen,dekolonisatie- en Black Lives Matter bewegingen en uiteraard de Covid-19 
pandemie. We geloven dat het ook tijd voor is voor verandering en zien hierin veel positieve kansen. Dit 
vraagt wel een verandering in de manier waarop wij werken. 
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Tegelijkertijd doen we nog altijd goed werk, hebben we positieve impact en zorgen we voor het bereiken 
van groter publiek, met gebruiksvriendelijke en vernieuwende oplossingen voor onze opdrachtgevers.

2021 was een uitdagend jaar, de wereldwijde Covid-19 pandemie had nog steeds heel direct effect op 
ons werk en op de sector. We hebben flink geïnvesteerd in het samenwerken met methode partners uit 
de landen waarin de projecten plaatsvinden. Onze remote en online tools werken goed en geven ons de 
mogelijkheid om meer vanuit de expertise in de landen te werken. We zien hierbij dat dit een andere rol 
vraagt van ons als organisatie waarbij we afhankelijker zijn geworden van externe factoren. Doordat we 
voornamelijk op afstand werken zien we dat het ingewikkelder is om te sturen op de planning van een
project. En zo zijn er ook projecten die gepauzeerd zijn door reisrestricties en andere effecten van de 
Covid-19 Pandemie.

Afgelopen jaar hebben we de Butterfly methode zoveel mogelijk toegepast in alle projecten. De rol van
Butterfly Works is hierbij die van facilitator, waarbij wij anderen ondersteunen om hun educatie en 
communicatie uitingen te co-creëren en gebruiksvriendelijk te maken.

BESTUUR
Het bestuur draagt er zorg voor:

- dat de doelstelling van de stichting wordt nageleefd.
-  dat de middelen worden besteed aan de doelen en concrete programma's en activiteiten 

die bij de verkrijging van de middelen zijn aangegeven.
- dat de kosten van de werving van de fondsen in redelijke verhouding staan tot de 

verwachte opbrengsten en dat er deugdelijke methoden bij het werven worden gebruikt.
-  dat de beoogde fondsenwerving vooraf in een plan wordt vastgelegd, waarin is 

opgenomen voor welk doel de middelen worden verworven, hoeveel daarvoor nodig is, 
welke wervingsmethoden worden gehanteerd en de kosten in relatie tot de verwachte 
opbrengsten.

-  dat er op de juiste wijze wordt omgegaan met vrijwilligers.
- dat de stichting beschikt over de voorzieningen welke noodzakelijk zijn om het 

functioneren van de stichting adequaat te kunnen beheersen en risico's tijdig te 
signaleren en te managen.

- opstellen van het jaarplan.
- opstellen van meerjarenplan.

Het bestuur bestond in 2021 uit:
-  Hanja Holm (voorzitter)
- Merel van der Woude

Het dagelijks bestuur ofwel de directie:
- wordt benoemd door het bestuur
- de taken en bevoegdheden worden vastgesteld door het bestuur.

Het dagelijks bestuur bestond in 2021 uit twee van de leden van het bestuur: Merel van der Woude en
Hanja Holm. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.
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Het bestuur van Butterfly Works bestaat uit Hanja Holm die is benoemd per 1 april 2012 en 
Merel van der Woude is benoemd per 1 mei 2016.

RAAD VAN TOEZICHT
Sinds november 2009 kent Stichting Butterfly Works een Raad van Toezicht (RvT).

De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur, het bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren en haar werkgever te zijn, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de 
statuten van de stichting aan de Raad zijn opgedragen en toegekend.

In de RvT hebben zitting: Datum benoeming Einde termijn Aantal termijnen
- Patrice van Riemsdijk 01-01-2013 01-01-2025 3e
- Anita van Duin 01-01-2013 01-01-2025 3e
- Bas van Berkestijn 01-01-2016 01-01-2024 2e
- Arnoud van der Zee 01-01-2016 01-01-2024 2e
- Susan van Esch 01-04-2022 01-04-2026 1e
- Edith van der Spruit 01-04-2022 01-04-2026 1e

Per 1 april 2022 is Patrice van Riemsdijk afgetreden als lid van de raad van toezicht. 
Haar werkzaamheden als voorzitter zullen worden overgenomen door Anita van Duin.

De RvT heeft in 2021 vier maal gezamenlijk met het bestuur vergaderd en eenmaal zonder het bestuur. 
Verder hebben er nog vele informele vormen van (telefonisch) overleg plaatsgevonden. Tijdens de
formele vergaderingen zijn conform de Code Wijffels alle punten waarop de RvT toezicht dient te 
houden om beurten besproken en naar mening van de RvT afdoende behandeld.

STATUTENWIJZIGING
De statuten van de stichting zijn in november 2009 aangepast en aangescherpt conform de eisen
gesteld in de Code Wijffels en de aangescherpte ANBI regeling ten aanzien van de toezicht houdende 
verplichtingen.

In 2017 zijn alle beleidsstukken geactualiseerd en aangescherpt, daarbij is er ook gekeken naar de
verplichtingen die uit hoofde van de ANBI aangescherpt zijn.

FONDSENWERVING
De stichting hanteerde in 2021 twee strategieën ten aanzien van fondsenwerving:

- Institutionele fondsenwerving, altijd in samenwerking met een lead partner.
- Subsidieaanvragen op projectbasis.

De wijze waarop de stichting dit doet staat beschreven in het fondsenwervingsbeleid.
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VERANTWOORDING 2021
In 2021 lag de focus op het verwerven van en uitvoeren van projecten met huidige en nieuwe partners in 
samenwerking met lokale partners en via remote en online tools. Er is een divers klanten en partner 
bestand waar we verschillende projecten mee uitvoeren. We zoeken actief contact met nieuwe partners, 
via gesprekken, en events/workshops waar BW zichzelf en haar werk en methode presenteert. Er is 
focus aangebracht in het dienstenaanbod en er zal aandacht gegeven blijven worden aan het behoud 
van innovatie in de projecten.

2021 was een lastig jaar, waarin minder nieuwe projecten binnenkwamen en (de start van) projecten 
werden uitgesteld en zelfs projecten werden gestopt die al in vergevorderd stadium van goedkeuring 
waren. Dit heeft invloed gehad op ons resultaat wat helaas negatief is.

We hebben in 2021 ons netwerk verder uitgebouwd en in kaart gebracht binnen onze Butterfly 
Community, wat in eerste instantie vooral een learning community is gebleken. We hebben het team en 
partners getraind en met hen samengewerkt in projecten en hebben nieuwe (online) Design Thinking 
trainingen opgezet. 

COMMUNICATIE
De huidige markt heeft behoefte aan focus en een hele duidelijke boodschap. We zijn er de afgelopen 
jaren goed in geslaagd om ambassadeurs voor het werk van BW binnen verschillende NGO’s te 
creëren. In 2021 hebben we onze communicatiestrategie verder uitgewerkt, met een focus op het
opbouwen van een positie als “thoughtleader” rondom cross-culturele co-creatie en Design thinking
processen voor sociale problemen. We hebben vooral geïnvesteerd in het opzetten van een meer 
gestructureerd proces voor communicatie materiaal rond projecten en daarnaast een beter systeem van 
input voor het New Business team. Juist omdat we zien dat onze jarenlange ervaring een van onze 
belangrijkste selling points is en we ook veel projecten doen hebben we goed systeem nodig om onze 
track records up-to date te houden.

We verzenden 2 jaarlijkse nieuwsbrieven en daarnaast sturen we elk jaar een tijdlijn met een overzicht 
van al onze projecten. In 2021 zijn we begonnen meer te communiceren over onze impact, in cijfers en
in verhalen. Wij profileren onszelf voornamelijk op LinkedIn en daarnaast ook op Facebook, Twitter en 
Instagram. . Ook in 2021 hebben we onszelf en ons werk vooral in online bijeenkomsten en groepen
gepresenteerd. We hebben vooral online sessies georganiseerd met en voor de Butterfly Community 
waar we in 2021 veel in hebben geïnvesteerd. 

BELEIDSSTUKKEN:
Conform code Wijffels zijn alle noodzakelijke beleidsstukken opgesteld, welke op aanvraag verkrijgbaar 
zijn.
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TOEKOMST:
In 2021 is gebleken dat er inderdaad behoefte is en blijft aan onze diensten en services en dat we goed 
online en remote kunnen werken, in samenwerking met methode partners. Wij hebben in 2021 een 
aantal nieuwe partners kunnen toevoegen, zoals UNCDF, NWP, Fingo, and Light for the World

In de toekomst blijven we met lokale methode partners, freelancers en creatieven werken wat een 
behoefte is die we van verschillende klanten terughoren. Dit past ook in de trend van klimaatneutraler 
werken en voortbouwen op lokale kennis en kunde. Hiervoor blijven we bouwen aan een netwerk van
creatieve partners die onze methode begrijpen en kunnen uitvoeren. We werken bijvoorbeeld samen
met Designing Futures (Kenia) en Idealab (Mozambique), Proportion (global). 

In 2022 zal de focus liggen op het verder versterken en uitbreiden van deze partnerschappen door 
middel van capacity building en het trainen van anderen in onze methode van co-creatie en design 
thinking. We gaan onze Butterfly Community uitbreiden, trainen en met elkaar laten uitwisselen. 
Daarnaast gaan we verder werken aan een groeistrategie: we willen meer impact bereiken door ons 
werk te gaan opschalen. We willen groeien door samenwerking.

We zoeken daarnaast actief naar financiering (via subsidies en opdrachten) waarbinnen we onze
methode blijvend kunnen uitwerken en vernieuwen en verspreiden. We zullen onze eigen Theory of 
Change uitwerken, om ook een eigen basis financiering te hebben.

Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende buffer aanwezig is om een eventuele rustigere periode te 
kunnen doorstaan wordt er ook in het komende jaar blijvend op de cashflow gestuurd. We streven
ernaar om het komende jaar wel af te kunnen sluiten met een positief resultaat en zo voor de toekomst 
een reserve op te bouwen om eventuele afnemende inkomsten te kunnen opvangen.

De pandemie van 2021 is meer van invloed geweest op de projecten dan in 2020, daarnaast hebben we 
in 2021 geïnvesteerd in groei. 

Het blijft een noodzaak om in 2022 te focussen op business development, hierbij zetten we in op

- Van reactief naar proactief: we benaderen de partners en netwerken waarmee we willen 
werken, we definiëren de aspecten waar we denken de meeste waarde toe te kunnen voegen.

- Het verder uitwerken en doorontwikkelen van onze eigen Theory of Change.
- Projecten:

1. In nieuwe geografische gebieden: Europa
2. Voor nieuwe klant sectoren: zakelijke klanten
3. Een blijvend grotere rol voor onze lokale DT & co-creatie partners in projecten 

(minder BW reizen)
- Onze werkwijze: Minimaal één langdurig project ter verbetering en verrijking van onze eigen

werkwijze (betaald)
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FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Voor 2021 was in de begroting in het jaarverslag een omzet van gebudgetteerd met een resultaat van 
2020. De gebudgetteerde omzet bestond uit € 700.000 aan omzet uren en € 300.000 aan 
doorbelasten kosten. 

De gerealiseerde omzet in 2021  is totaal € 719.251 bestaande uit € 514.731 aan omzet uren en 
€ 204.520 aan doorbelaste project kosten. Het verlies over 2021 bedraagt € 88.013 en zal worden 
toegevoegd aan bestemmingsfondsen en de overige reserves als continuïteitsreserve. Na deze 
toevoeging bedraagt het vermogen € 180.528 waarvan de overige reserve € 175.913 bedraagt.

De liquiditeitspositie is als gevolg van de subsidie en de afronding van de projecten uit het 
bestemmingsfonds afgenomen van € 198.631 aan begin van het boekjaar naar € 159.706 aan 
het einde van het boekjaar.

Voor 2022 is de volgende begroting opgesteld.

Begroting Stichting Butterfly Works Begroting 2022
€

Omzet subsidies opdrachten 700.000                          
Omzet project kosten 375.000                          
Totaal omzet 1.075.000                      

Overhead
Staffing 491.052                          
Housing costs 30.660                            
Office costs 5.700                               
General costs 19.500                            
Computer costs/assistance 13.800                            
Sales costs 19.000                            
Interest/banking costs 1.200                               
Totaal kosten 580.912                          

Out of pocket projectkosten 375.000                          
Totaal projectkosten 375.000                          

Resultaat 119.088                          
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RISICOANALYSE
In de sector waarin wij werkzaam zijn (ontwikkelingssamenwerking) zijn onze partners en 
opdrachtgevers veelal afhankelijk van subsidies en fondsen. De trajecten om geld aan te vragen bij die
subsidies en fondsen duren lang (afhankelijk van het fonds 3 - 9 maanden) en de uitkomsten zijn 
onzeker door grote concurrentie. Dit betekent dat wij een lange lead tijd hebben voor projecten. We
zorgen er daarom voor dat er altijd meerdere aanvragen tegelijk lopen en dat we een half jaar vooruit 
plannen. Daarnaast zijn wij meestal geen hoofdaanvrager, maar partner of onderaannemer. Het is
regelmatig zo dat als het project dan doorgaat, we afhankelijk zijn van de klant wanneer de opdracht en 
de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, waardoor wij onze capaciteit en planning goed in de
gaten moeten houden.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er soms onvoldoende budget is bij onze klanten om ons in
te huren en dat we niet altijd kunnen (en willen) invliegen om onze methode lokaal toe te passen. In de 
landen waar wij werkzaam zijn gelukkig steeds meer lokale organisaties die een (deel van) onze 
services kunnen uitvoeren en wij streven er naar om meer en meer met lokale partners samen te
werken, op onze methode en in de creatieve industrie.

De landen waarin wij werken met onze partners/klanten zijn risicolanden (met instabiele regeringen en 
waar oorlog en natuurrampen voorkomen) waardoor projecten soms op het laatste moment worden 
uitgesteld. Wij houden hier rekening mee door op de momenten dat projecten worden uitgesteld aan 
interne projecten te werken, en we werken meestal niet in de meest fragiele staten.

Tijdens de Corona lock down hebben we snel gehandeld en alle reizen en workshops hebben we 
omgezet naar een format dat ook op afstand gedaan kan worden. Hiermee tonen wij aan onze klanten 
dat we een proactieve partner zijn die duidelijke oplossingen heeft om met een snel veranderende 
wereld om te gaan. Ook ons netwerk van lokale teams is hierin een toegevoegde waarde. We gaan ook 
andere markten verder onderzoeken om een eventuele terugval in opdracht vanuit ons huidige 
klantenbestand op te vangen.

Amsterdam, 14 juni 2022

Het bestuur,
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BALANS PER 31 december 2021
(na voorstel resultaat bestemming)

Activa

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1

Verbouwingen 1.695          -                      2.609          -                      
Inventaris 2.919          -                      4.370          -                      

4.614          6.979          

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 2 490              490              

Vorderingen 3 #VERW! #VERW!

Debiteuren 20.341       50.640       
Overige belastingen en
  premies sociale verzekeringen -                      -                      
Overige vorderingen en
  overlopende activa 118.664    168.666    

139.005    219.306    

Liquide middelen 4 159.706    198.631    

303.815    425.406    

€ €
31 december 2021 31 december 2020
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Passiva

VERMOGEN 5

Continuïteitsreserve 175.913    261.561    
Bestemmingsreserves 4.615          6.980          

180.528    268.541    

Langlopende schulden -                      -                      

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 24.222       10.657       
Vennootschapsbelasting -                      -                      
Overige belastingen en premies 
  sociale verzekeringen 31.187       18.552       
Overige schulden en
  overlopende passiva 67.879       127.657    

123.287    156.865    

303.815    425.406    

€ €
31 december 2021 31 december 2020
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 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Bespreking van de resultaten
Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

€ € €

BATEN

Subsidiebaten 7 201.930               168.085               
Consultancybaten 8 516.296               604.962               
Giften en baten uit fondsenwerving 9 -                                 -                                 
Financiële baten 10 1.025                     3.062                     
Overige baten 11 -                                 -                                 

SOM DER BATEN 719.251               700.000               776.109               

LASTEN

Directe uitgaven aan projecten       12 719.174               866.052               658.189               
Personeelslasten 13 550.370               491.052               520.088               
Afschrijvingen 14 2.366                     -                                 2.844                     
Financiële lasten                             15 541                         1.200                     1.349                     
Overige bedrijfslasten                     16 86.960                  88.660                  85.067                  

Correctie voor doorbelaste kosten naar 
  directe uitgaven aan projecten       17 -552.147             -866.052             -520.578             

SOM DER LASTEN 807.264               580.912               746.959               

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN  -88.013                119.088               29.150                  

Resultaat deelneming                    18 -                                 -                                 -                                 
Vennootschapsbelasting 19 -                                 -                                 -                                 

RESULTAAT NA BELASTINGEN  -88.013                119.088               29.150                  

RESULTAATBESTEMMING

Overige reserves -85.648                -                                 27.301                  
Bestemmingsreserve vaste activa -2.365                   -                                 1.849                     
Bestemmingsfonds overige projecten -                                 -                                 -                                 

-88.013                -                                 29.150                  
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4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTINGEN 

ACTIVITEITEN 

Bij notariële akte d.d. 15 september 2004 is opgericht de stichting “Stichting Butterfly Works
De activiteiten worden met ingang van voorgenoemde datum voor rekening en risico van de 
Stichting Butterfly Works.

De stichting heeft ten doel:
Het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden gericht op structurele 
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere organisaties en 
overheden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het uitvoeren van en/of het 
ondersteunen van particuliere organisaties en overheden in en ten behoeve van 
ontwikkelingslanden op het gebied van:

●      Feasibility studies;
●      Contextual research;
●      Curriculum development;
●      Content editing;
●      Artwork design;
●      (Social) Product development;
●      Product innovation;
●      Game development;
●      Mobile solutions;
●      Visualisation / Graphics;
●      Quality control and overall sustainability;
●      Partnerships & Alliances;
●      Train the Trainer;
●      Trendwatching;
●      Co-creation Workshops;
●      (Social)business Development;
●      Organisatieadviezen.

CONTINUÏTEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER 
De stichting is feitelijk gevestigd op ms. van Riemsdijkweg 57, 1033 RC te Amsterdam en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34213609.
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SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

OMZETBELASTING
De stichting is belastingplichtig voor omzetbelasting. De stichting houdt rekening met een 
volledig recht op aftrek voorheffing btw voor MSF-2 en dergelijke projecten, op grond van 
Resolutie BTW-283 en de toezegging van de staatssecretaris van financiën (bij de 
kamerbeantwoording d.d. 8 april 2015, DGB/2015/1328). 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De gehanteerde grondslagen 
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 
de desbetreffende paragrafen.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 
vervaardigingslasten, verminderd met lineaire afschrijvingen bepaald op basis van de 
geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van 
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Wanneer er minder dan 20% van de stemrechten kan worden uitbracht, wordt
ervan uitgegaan dat er geen invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor dez
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
desbetreffende deelneming.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

VERMOGEN
De overige reserves betreft het vrij besteedbaar deel van het vermogen. De overige reserve 
wordt gevormd uit de resultaatbestemming. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden 
dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de 
stichting.  

SCHULDEN
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders bepaald.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten 
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.

RESULTAAT
Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen, wordt het 
resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

OVERHEIDSSUBSIDIES
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

LASTEN PROJECTEN
Onder deze post worden de directe projectkosten geboekt alsmede de directe uren van de 
personeelsleden. Het uurtarief van de personeelsleden wordt verhoogd met een vast bedrag 
voor de indirecte uren van alle personeelsleden en een dekking voor de overige 
bedrijfslasten. Deze opslagen zijn dezelfde zoals die worden berekend voor de begroting van 
het betreffende jaar. Aan deze begroting en daarmee expliciet ook aan de gehanteerde 
uurtarieven wordt door het bestuur, de Raad van Toezicht en betrokken partijen, zoals Oxfam 
Novib, vooraf een akkoord gegeven.

PERSONEELSBELONINGEN
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk 
de belastingautoriteit.

AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in 
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat 
van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt 
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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1     MATERIËLE VASTE ACTIVA

Verbouwingen
  Boekwaarde 1 januari 2021

  Investeringen
  Afschrijvingen

  Boekwaarde 31 december 2021

Inventarissen
  Boekwaarde 1 januari 2021

  Investeringen
  Afschrijvingen

  Boekwaarde 31 december 2021

Afschrijvingspercentages %
  Verbouwingen 20              
  Inventaris 20              

De inventaris worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.

31 december 2021 31 december 2020
€ €

2.609                              1.799                              

2.330                              
-1.520                            

2.609                              

4.370                              4.093                              

-                                          
-914                                 

1.695                              

1.602                              
-1.324                            

4.370                              

-                                          
-1.451                            

2.919                              
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2     FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Tunga B.V.
  Boekwaarde 1 januari 2021

  Resultaat boekjaar
  Verkopen

  Boekwaarde 31 december 2021

De certificaten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

490                                  

489                                  

31 december 2021 31 december 2020
€ €

490                                  1                                        

-                                          
-                                          
-                                          

490                                  
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3     VORDERINGEN 

DEBITEUREN
Debiteuren

OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES
  SOCIALE VERZEKERINGEN  
Omzetbelasting

OVERIGE VORDERINGEN EN 
  OVERLOPENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Overlopende activa

OVERIGE VORDERINGEN
Rekeningcourant Tunga B.V.
Website

REKENING-COURANT TUNGA B.V.
  Boekwaarde 1 januari 2021

  Investeringen
  Aflossingen

  Boekwaarde 31 december 2021

WEBSITE
  Boekwaarde 1 januari 2021

  Investeringen
  Afschrijvingen

  Boekwaarde 31 december 2021 2.520      

31 december 2021 31 december 2020
€ €

20.341                           50.640                           
50.640                           20.341                           

-                                          -                                          
-                                          

16.706                           32.240                           
101.958                        136.426                        
118.664                        168.666                        

14.186                           28.665                           
2.520                              3.575                              

16.706                           32.240                           

28.665                           28.186                           

3.575                              

-                                          
-14.479                         

14.186                           

-                                          

478                                  
-                                          

28.665                           

-1.055                            

3.575                              4.629                              

-                                          
-1.054                            



 23

Stichting Butterfly Works

OVERLOPENDE ACTIVA
Vooruitbetaalde kosten
Omzetbelasting
Nog te ontvangen projecten

31 december 2021 31 december 2020
€ €

3.877                              3.156                              

98.081                           133.270                        
101.958                        136.426                        

-                                          -                                          
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4     LIQUIDE MIDDELEN 

Rabobank NL42 RABO 0117.7120.00 
rekening-courant
Rabobank NL95 RABO 1266.7646.07 
bedrijfsspaarrekening
Triodos Bank NL38 TRIO 2024 7492 24
bedrijfsspaarrekening
ASN Bank NL05 ASNB 8804.4153.98 
bedrijfsspaarrekening
Rabobank Work in Progress
Kas 

De liquide middelen staan volledig ter beschikking aan de stichting.

31 december 2021 31 december 2020
€ €

83.927                           49.591                           

2.130                              

1.246                              

198.631                        

-                                          

159.706                        

74.990                           

70.591                           
82                                     

-                                          

74.591                           
-                                          

1.188                              
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5     VERMOGEN 

CONTINUITEITSRESERVES
  Boekwaarde 1 januari 2021
  Resultaat boekjaar

  Boekwaarde 31 december 2021

De continuïteitsreserve dient als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Deze 
reserve stelt de organisatie in staat om de uitvoering van de activiteiten en de daarbij behorende 
personele ondersteuning uit te blijven voeren of af te bouwen zonder directe consequenties voor de 
betreffende activiteit. Deze kosten zijn de eigen personeelskosten, huisvestingskosten, algemene 
kosten en kosten voor het werven van nieuwe projecten.

BESTEMMINGSRESERVES
  Boekwaarde 1 januari 2021
  Dotatie

  Boekwaarde 31 december 2021

Uit de bestemmingreserve voor de activa valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van 
baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materiaal vast actief.

31 december 2021 31 december 2020
€ €

261.561                        234.260                        
-85.648                         27.301                           

261.561                        175.913                        

-2.365                            1.849                              
5.131                              

4.615                              6.980                              

6.980                              
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6     KORTLOPENDE SCHULDEN

CREDITEUREN

OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES
  SOCIALE VERZEKERINGEN 
Loonheffing
Omzetbelasting

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE
  PASSIVA 
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen 3.924      
Nog te betalen kosten 32.226   
Vooruit ontvangen projectgelden 77.284   

31 december 2021 31 december 2020
€ €

24.222                           10.657                           
24.222                           10.657                           

11.323                           
19.864                           

13.244                           
5.308                              

15.993                           14.223                           

31.187                           18.552                           

67.880                           127.657                        

5.798                              
4.000                              

42.089                           
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

MEERJARIGE FINANCIËLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

HUURVERPLICHTINGEN ONROERENDE ZAKEN
Stichting Butterfly Works huurt vanaf 1 februari 2011 voor de uitoefening van haar activiteiten 
een bedrijfsruimte gesitueerd aan Ms. van Riemsdijksweg 57 te Amsterdam..
De huurovereenkomst is per 1 september 2022 verlengd tot 31 augustus 2025.
  € 8.630,00 huurprijs
  €    265,14 bijdrage conceptmanagement vermeerder met btw
  €      38,00 voorschot servicekosten.

HUURRECHTEN ONROERENDE ZAKEN
Stichting Butterfly Works verhuurt vanaf 1 januari 2013 werkplekken aan de Ms. van 
Riemsdijksweg 57 te Amsterdam. Per 1 september 2022 is de huurovereenkomst verlengt voor 
een periode van drie jaar eindigend van rechtswege op 31 augustus 2025. 
De verhuur per 1 september 2022 bedraagt en word maandelijks gefactureerd:
  €     1.800,00 huurprijs
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

7     SUBSIDIEBATEN

Subsidiebaten 201.930               -                                 168.085               
201.930               -                                 168.085               

Voor 2021 was alleen Work in Progress een subsidieproject.

8     CONSULTANCYBATEN

Consultancybaten 516.296               -                                 604.962               
516.296               -                                 604.962               

9     GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING

Donaties en giften -                                 -                                 -                                 
-                                 -                                 -                                 

10   FINANCIËLE BATEN  

Rente bedrijfsspaarrekeningen -                                 -                                 -                                 
Rente Tunga B.V. 1.025                     -                                 3.062                     

1.025                     -                                 3.062                     

11   OVERIGE BATEN 

Overige baten -                                 -                                 -                                 
-                                 -                                 -                                 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

12   UITGAVEN AAN PROJECTEN 

Besteed aan overige projecten 719.174               866.052               658.189               
719.174               866.052               658.189               

13   PERSONEELSLASTEN 

Lonen en salarissen 464.520               436.654               
Sociale lasten 69.344                  66.257                  
Overige personeelslasten 16.506                  17.177                  

550.370               491.052               520.088               

LONEN EN SALARISSEN
Bruto lonen 396.157               371.091               
Mutatie vakantiegeld verplichting -37                           -594                        
Mutatie vakantiedagen verplichting 2.276                     319                         
Inhuur extern personeel/
  overige externe personeelskosten 67.405                  73.530                  

465.801               -                                 444.346               

Ontvangen ziekengelduitkeringen 1.281                     -                                 7.692                     
Ontvangen subsidies -                                 -                                 -                                 

464.520               -                                 436.654               

SOCIALE LASTEN
Sociale lasten 69.344                  66.257                  

69.344                  -                                 66.257                  

OVERIGE PERSONEELSLASTEN
Reis-en verblijflasten 6.278                     8.298                     
Kantinelasten 1.006                     945                         
Opleidingslasten 3.279                     2.024                     
Overige 5.943                     5.910                     

16.506                  -                                 17.177                  

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam voor 8 FTE (2020: 10).
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

14   AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen 914                         1.520                     
Inventarissen 1.452                     1.324                     

2.366                     -                                 2.844                     

15   FINANCIELE LASTEN 

Bankrente en kosten 835                         1.191                     
Betalings- en koersverschillen -294                        158                         

541                         1.200                     1.349                     

16   OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Huisvestingslasten 28.300                  30.660                  32.093                  
Kantoorlasten 20.985                  19.500                  20.268                  
Verkooplasten 10.356                  19.000                  4.776                     
Algemene lasten 27.319                  19.500                  27.928                  

86.960                  88.660                  85.065                  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

HUISVESTINGSLASTEN
Huur kantoor c.a. 34.826                  34.447                  
Gas, water, licht 9.334                     12.402                  
Schoonmaakkosten 5.962                     5.939                     
Onroerendezaakbelasting 535                         470                         
Overige huisvestingslasten 973                         436                         
Doorbelaste huur -23.330                -21.600                

28.300                  30.660                  32.093                  

KANTOORLASTEN
Kantoorbenodigdheden 238                         366                         
Computerkosten 16.088                  15.555                  
Communicatiekosten 3.692                     3.467                     
Porti 20                            46                            
Contributies en abonnementen 563                         255                         
Hosting /Internet 384                         577                         

20.985                  19.500                  20.268                  

VERKOOPLASTEN
Publiciteitskosten 8.861                     3.000                     
Reis- en verblijfkosten 852                         751                         
Afschrijving dubieuze debiteuren -                                 535                         
Representatielasten 36                            195                         
Congressen, seminars, symposia 307                         289                         
Overige verkoopkosten 300                         6                               

10.356                  19.000                  4.776                     

ALGEMENE LASTEN
Accountants- en administratielasten 10.080                  14.146                  
Advies- en informatiekosten -                                 2.978                     
Verzekeringen 10.391                  5.100                     
Kosten oninbare omzetbelasting 6.763                     5.609                     
Overige algemene lasten 85                            95                            

27.319                  19.500                  27.928                  



 32

Stichting Butterfly Works

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

17   DOORBELASTE KOSTEN NAAR PROJECTEN

Doorbelaste kosten naar projecten 552.147               520.578               
552.147               866.052               520.578               

18   RESULTAAT DEELNEMING

STAK Tunga -                                 -                                 489                         
-                                 -                                 489                         

19   VENNOOTSCHAPSBELASTING

De belastingen over het resultaat over 2021 bedraagt € 0 (2020: € 0).

BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN
In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het saldo
van baten en lasten.

Het resultaat van baten en lasten over 2021 is ten laste gebracht van het vermogen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Amsterdam, 9 september 2022

Het bestuur

Merel van der Woude Hanja Holm

De raad van toezicht:

Anita van Duin Bas van Berkestijn

Arnoud van der Zee Susan van Esch

Edith van der Spruit


