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Accountants & Belastingadviseurs

Brugstraat 38
Postbus I 9

1775 ZG Middenmeer
T.0227 504050

www.silvos.nl

Aan het bestuur en Raad van Toezicht
Stichting Possibilize
Oudenoord 330
3513 EX Utrecht

Middenmeer, 27 september 2021

Rapportnummer Behandeld door Cliëntnummer

62908 RB 17272

Geacht bestuur en Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 101.168 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van€ 1.434, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERI(LARINGVANDEACCOUNTANT

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

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. V/ij hebben onzewerkzaarnheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk vafl onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Possibilize. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren vandeze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekÍe gegevens.

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel continuiïeit in de grondslagen van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat
bij de stichting ondanks een iets positief resultaatvan €, 1.434 over 2020 sr een veÍnogen is van negatief € 55.227 .

Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Beconnummer I I 7ó38

K.v.K. Noordwest-Holland 37 02664 I

De Algemêne LeveÍings- ên Betalingsvoorwaarden zijn te downloaden van onze website wwwsilvos.nl
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Stichting Possibilize, Breda

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www. nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Possibilize, Breda

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Possibilize bestaan voornamelijk uit:

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Wij zetten mensen in
beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken.

Doelstelling: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren of zelf te initiëren. In2020
waren dit de volgende projecten:
l. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot
een lesprogramma en cultureel online dagprogramma voor kinderen. Ln2020 is tevens consultancy aangeboden aan o.a.

Utrechtse culturele instellingen, onder de naam Creatieve Toegankelijkheid.
2. Partofrt: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd.
3. Senself: ontwikkelt de talenten van jongeren met een beperking en maakÍ deze zichlbaar in de culturele sector door
de jongeren te laten werken op festivals en evenementen.

4. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
5. Boek: het boek Possibilizing toont 15 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden.

3.2 Doel van de Stichting

Op 9 april 2003 is bij notariële akte de Stichting Skyway in het leven geroepen.

De Stichting heeft ten doel:
a) het op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel bevorderen van de volledige en onvoorwaardelijke

integratie in de samenleving, zowel nationaal als internationaal, van elk individu, al of niet in een

collectief georganiseerd, dat in het dagelijks leven met een maatschappelijke achterstand wordt
geconfronteerd alsmede het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak daarvoor;

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Op 25 januari 2017 heeft er een statuten wijziging plaats gevonden. Hiermee is de naam gewijzigd van Stichting
Skyway naar Stichting Possibilize.

Tevens is het doel van de Stichting gewijzigd naar;
a) het inspireren en activeren van mensen om te denken en handelen vanuit mogelijkheden, in iedere situatie.
b) het in beweging zettenvan mensen om talenten te benutten en dromen waar te maken.

De bestuurder is de heer R.E. Ligtenberg. De zakelijk leider tot medio 2020 de heer M. Molenaar en daarna mw M
Colenbrander.Yanaf 2021is de mw. M.P. de Bruin zakelijk leider.

Tot slot is er een raad van toezicht aangewezen;
- Voorzitter: de heer J.A.J.S. Huibers
- Secretaris : mewouw M. C. Baadenhuij sen-B oere
- Penningmeester: de heer P.J.J. Beelen
- HR: de heer J.P. van denAkker
- Lid toezichthoudend orgaan: de heer M. Celen, datum in functie l-l-2021

3.3 Administratie

De administratie van uw Stichting werd met ingang van20l6 bijgehouden in Snelstart door mewouw Grotenhuis. De
aangifte omzetbelasting werd door u zelf bijgehouden. Dit geldt ook voor eventuele suppletie aangiftes die ingediend
worden. Uit bovengenoemde gegevens is door ons de jaarrekening samengesteld.
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Stichting Possibilize, Breda

3.4 Balansenwinst-en-verliesrekening

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel continuïteit in de grondslagen van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat
bij de stichting ondanks een licht positief resultaat van € 1.434 over 2020 een verÍnogen heeft van negatief e 55.227.
Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

3.5 Aanpassing vergelijkende cijfers 2019

Bij het samenstellen van de jaarrekening over hetjaar 2020 is aan het licht gekomen dat als gevolg van een fout in de
projscten administratie het resultaat over het jaar 20 19 met een bedrag van € 22.500 te hoog is voorgesteld.
Om over het jaar 2020 een goed beeld te verkrijgen over het resultaat is ervoor gekozen de vergelijkende cijfers over
2019 aan te passen.

Het effect op de balans is als volgt:
De post Vooruitontvangen op projecten is na aanpassing € 22.500 hoger.
Het eigen veÍnogen per 3l.12-2019 is in de vergelijkende cijfers na aanpassing C 22.500 verder negatief. (was negatief
C34,161, is nu negatief € 56.661).

Het effect op de resuliaten is als volgt:
De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn€22.500 lager na aanpassing over 2019
Hierdoor is na aanpassing het resultaat 2019 met€22.500 verlaagd.

5Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I



Stichting Possibilize, Breda

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkendoverzicht

Hetresultaat over2020 bedraagt €1.434 tegenovernegatief €38.687 over20l9. Deresultatenoverbeide jarenkunnen
als volgt worden samengevat:

Verschil
realisatie-

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 Verschil2020 begroting 2020

€ € €

Baten

Baten van bedrijven
Subsidiebaten
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

€€

7.154
104.002 100.000

t59.646 250.000

4.100
16.000

321.674

3.054
88.002

-162.028

7.154
4.002

-90.3s4

Som van de geworven baten 270.802
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten enlofdiensten I 15

Overige baten 2.633

350.000 34r.774 -70.972 -79.r98

2s.644
5.195

-25.529
-2.562

lls
2.633

Bruto marge

Kosten

Besteed aan de doelstellingen

Werving baten

Vy'ervingskosten algemeen

Kosten van beheer en administratie

244.991

2.159

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.875
Kosten van beheer en administratie: overige
bedrijfslasten 21.595

273.ss} 350.000

330.000

2.500

4.550

372.613 -99.063

402.379 - 157.388

2.27s -l l6

42 l.833

17.1384.457

-76.450

-85.009

-341

1.875

t'7.045

Som der lasten

Resultaat

Financiële baten en lasten

Saldo

23.470 4.550 4.499 18.971 18.920

2.930

-1.496

12.950

-2.000

-36.s40

-2.147

39.470

651

-10.020

504

1.434 10.950 -38.687 40.121 -9.516
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5 FINANCIÍILE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

3t-12-2020

Stichting Possibilize, Breda

3r-t2-2019

€€ € €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen
Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd
met middelen op korte termijn

Dit tekort wordt veroorzaakt door:

Kortlopende schulden

Af:
Onderhanden projecten
Vorderingen
Liquide middelen

Tekort aan werkkapitaal

-55.227
19.000

-56.661
26.000

13.t25
572

-36.227

13.697

-49.924

t37,395

87.471

49.924

800

-30.661

800

-3t.461

11.446
30.253
45.772

54.794
42.318

157.960

286.533

255.072

3t.461

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog vragen
zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos

Drs. R.A.H. Bruinsma
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Possibilize, Breda

BESTUURSVERSLAG OVER 2O2O
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Bestuursverslag 2O2O

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Possibilize
Vestigingsplaats: Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Nederland
Postadres: Postbus 43014,3540 AA, Utrecht, Nederland
Rechtsvorm: stichting

Samenstelling van het bestuur en de directie:

Raad van Toezicht
Voorzitter: de heer J.A.].S. Huijbers
Secretaris: mevrouw M.C. Baadenhuijsen-Boere
Penningmeester: de heer P.f.f. Beelen
HR: de heer f.P. van den Akker
Lid van toezichthoudend orgaan: de heer M. Celen

Directie/bestuurder: de heer R.E. Ligtenberg

In het boekjaar 2020 zijn er geen belangrijke wijzigingen geweest in de juridische
structuur of in de statutaire doelstellingen.

Possibilize heeft gevolgen ondervonden van de COVID-19 pandemie. Projecten hebben
op een andere, kleinere (online vorm) doorgang gevonden en nieuwe projecten zijn niet
opgestart. Ook speelt de invloed van de in 20t9 ingezette trend van overvraging van
fondsen en subsidienten door. Niet alle projecten hebben daarom kunnen rekenen op
(voldoende) financiële ondersteuning.

Missie, visie en beleid

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in
iedere situatie. Wij zetten mensen in beweging om hun talenten te benutten en dromen
waar te maken.

Doelstelling: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te
faciliteren of zelf te initiëren. ln 2020 waren dit de volgende projecten: (door Corona in
beperktere vorm uitgevoerd)
1. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid
tot een cultureel Festival en tot een lesprogramma en cultureel online dagprogramma
voor kinderen. In 2020 is tevens consultancy aangeboden aan o.a. Utrechtse culturele
instellingen, onder de naam Creatieve Toegankelijkheid.
2. Partofit: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd.
3. Superkracht: ontwikkelt de talenten van jongeren met een beperking en maakt deze
zichtbaar in de culturele sector door de jongeren te laten werken op festivals en
evenementen.
4. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
5. Boek: het boek Possibilizing toont 15 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes
gekoppeld zijn aan tien verhalen uit het verleden.



Het beleidsplan 20L7-2020 is leidend in de keuzes van Possibilize. Er wordt gewerkt aan
een opvolger van dit plan maar in deze tijden is het erg lastig vooruit te kijken.

Kritische succesfactor voor de missie, visie en beleid van Possibilize is het in iedere
situatie denken en handelen in mogelijkheden. Door een beperking als inspiratiebron te
nemen ontstaan nieuwe creaties.

Een kritische succesfactor in het financieel beleid is dat alle projecten (in de voorfase)
het akkoord hebben ontvangen om minimaal kostendekkend gefaciliteerd te worden,
inclusief financiële ruimte voor het opvangen van onverwachte tegenslagen.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

De belangrijkste doelgroepen zijn de directe profijtgroepen van de diverse projecten.
Doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en mensen met een verstandelijke
beperking.

De belangrijkste activiteiten in het boekjaar 2020 waren Sencity Utrecht [inclusief het
onderdeel Sencity Kids) en Senself. Veel tijd en aandacht is gegaan naar het inspelen op
de steeds veranderende omstandigheden en maatregelen.

De (minimaal) na te streven prestaties per project zijn bereikt met de gerealiseerde
activiteiten in de projecten. Possibilize streeft daarbij altijd naar meer bereik dan
geformuleerd.

Bedrijfsvoering

Het personeelsbeleid is dat er niet wordt gewerkt met werknemers in dienst, maar met
freelancers op projectbasis. Freelancers kunnen nooit fulltime actief zijn voor de
stichting, maar kunnen wel actief zijn binnen meerdere projecten.

Financieel beleid beslaat o.a. de ambitie om fminimaal) 90o/o van de baten te besteden
aan de directe doelstellingen [van projecten). Tevens beslaat het de ambitie om reserves
op te bouwen, met ongeoormerkte geldstromen, voor een financieel bestendige
toekomst.

Huisvestingsbeleid beslaat o.a. de ambitie om zo flexibel mogelijk te huisvesten.
Passend bij de werkzaamheden die goed volbracht moeten worden en gekeken naar de
beste verhouding tussen reisafstand van een projectteam en samenhangende kosten.

Er is geen beleggingsbeleid, gezien er vele geoormerkte gelden zijn voor projecten en
ongeoormerkte geldstromen een reserve dienen op te bouwen.

T o ekom stg eri chte info rm ati e

De doelstelling en strategie voor boekjaar 202t blijft ongewijzigd. Projecten kennen wel
een uitgebreide[re) ambitie binnen de mogelijkheden.



De begroting voor het volgende boekjaar (202I) is opgesteld en geaccordeerd
voorafgaand aan dat boekjaar. Het volgt daarbij het financieel beleid.

Investeringen zullen project-gerelateerd zijn, indien nodig. Stichting breed zijn er in
202L geen investeringen benodigd.

Samenvatting begroting 2021:

Som van de baten 246.000

Besteed aan de doelstellingen 219.000

Wervingskosten

Kosten van beheer en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

0

21.000

240.000

6.000

-1.500

4.500

Bijzondere gebeurtenr'ssen na balansdatum waarmee in de jaarrekening geen
rekening behoefi te worden gehouden

In202L zijn de gevolgen van de C0VID-19 pandemie nog aanwezig en is niet duidelijk
hoe het verdere verloop hiervan gaatzijn. De maatregelen en veranderend handelen
van mensen heeft invloed op zowel de maatschappij als specifiek op het sociale en
culturele domein waarin Possibilize actief is. Het is niet duidelijk wat in 202t de
gevolgen zullen zijn voor de activiteiten van Possibilize, Possibilize ervaart in deze
tijden steun en coulance van haar financiële partners, zoals fondsen en Triodos Bank.
Waar mogelijk toont Possibilize steun en coulance aan haar leveranciers en afnemers,
door ook samenwerkingen en contracten met hen te blijven honoreren. Possibilize is
zich meer dan ooit bewust van de visie die zij heeft uit te dragen: het denken en
handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Om een verschil te maken in de levens van
mensen kijkt Possibilize continu naar de mogelijkheden die er ook in deze tijden zijn.



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O

(na winstbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Financiële vaste activa (2)

Vlottende activa

Onderhanden projecte n (3)

Vordefingen (4)

Liquide middelen@)

PASSIVA

Reserves en fondsen (6)

Algemene reserve

Langlopende schulden (7)

S chulden aan lÍedietinstellingen

Kortlopende schulden (8)

Afl ossingsverplichtingen langlopende
schulden
Vooruitontvangen op proj ecten
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

3l december2020

Stichting Possibilize, Breda

3 I december 2019

€€€€

13.125
572 800

13.697

rt.446

30.2s3

45.772

800

54.794

42.318

r57.960

101. I 68 2ss.872

-55.227

r9.000

-56.661

26.000

286.s33

12.000
98.498

2.231
20.582
4.084

137.39s

l0l.l68

10.000
257.863

2.47t
t2.trs
4.084

255.872

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I t2



2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2O2O

Baten

Baten van bedrijven (9)

Subsidiebaten (10)

Baten van andere organisaties zonder winststreven (1 1)

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten enlof
diensten (í2)

Overige baten (13)

Som der baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen (14)

Wervingskosten

Vy'ervingskosten algemeen (1 5)

Kosten van beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie: afschrijvingen (16)

Kosten van beheer en administratie: overige bedrijfslasten (17)

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten (18)

Saldo

Resultaatbestemming

Algemene reserye

Stichting Possibilize, Breda

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€€€

7.154
104.002
159.646

115

2.633

100.000
250.000

4.1 00
16.000

321.674

2s.644
5.195

273.550

244.991

2.t59

1.875

2t.595

350.000 372.613

330.000 402.379

2.500 2.275

4.550 4.457
42

23.470 4.550 4.499

2930
-t.496

12.950
-2.000

-36.540
-2.147

1.434 10.950 -38.687

1.434 -38.687

t.434 -38.687

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I 13



Stichting Possibilize, Breda

3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Possibilize (geregistreerd onder KvK-nummer 37106537), statutair gevestigd te Breda
bestaat voornamelijk uit:

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Wij zetten mensen in
beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken.

Doelstelling: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren of zelf te initiëren. In2020
waren dit de volgende projecten: (door Corona in beperktere vorm uitgevoerd)
l. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot
een lesprogramma en cultureel online dagprogramma voor kinderen. In 2020 is tevens consultancy aangeboden aan o.a.
Utrechtse culturele instellingen, onder de naam Creatieve Toegankelijkheid.
2. Partofrt: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd.
3. Senself: ontwikkelt de talenten van jongeren met een beperking en maakÍ deze zichtbaar in de culturele sector door de
jongeren te laten werken op festivals en evenementen.
4. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
5. Boek het boek Possibilizing toont 15 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I t4



Stichting Possibilize, Breda

Continuiïeit en aanpassing cijfers 2019

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuileitsveronderstelling
van de Stichting. Er is echter door verliezen in voorgaande jaren een negatiefeigen vermogen. Over 2020 is er weer een
positieve tendens te bespeuren.

Aanpassing cijfers 20 I 9 :

Bij het samenstellen van de jaarrekening over het jaar 2020 is aan het licht gekomen dat als gevolg van een fout in de
projecten administratie het resultaat over het jaar 2019 met een bedrag van €,22.500 te hoog is voorgesteld. Om over
hetjaar 2020 een goed beeld te verkrijgen over het resultaat is ervoor gekozen de vergelijkende cijfers over 2019 aan te
passen.

Het effect op de balans per eind 2019 is als volgt:
De post Vooruitontvangen op projecten is na aanpassing € 22.500 hoger.
Het eigen verrnogen per 31-12-2019 is in de vergelijkende cijfers na aanpassing € 22.500 verder negatief. (was negatief
C34.161, is nu negatief € 56.661).

Het effect op de resultaten2}l9 is als volgt:
De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn€22.500lager na aanpassing over 2019
Hierdoor is na aanpassing het resultaat 2019 met€.22.500 verlaagd.

In het jaar 2020 is een licht positief resultaat behaald van €1.434. Door verliezen in voorgaande perioden is het
stichtingsvermogen met negatief € 55.227 echter nog negatief.

In 2020 zijn projecten door de Corona-pandemie op een lager niveau uitgevoerd en zijn nieuwe projecten niet opgestart.
De projecten die wel doorgegaan zijn, hebben veel meer tijd nodig gehad omdat er voortdurend moest worden
bijgeschakeld naar de dan geldende maatregelen. Ook in de voorbereiding op nieuwe projecten moest veel meer tijd
worden gestoken aangezienmeerdere scenario's uitgewerkt moesten worden.
De projecten zelf draaien in 2020 positief maar lieten weinig ruimte over om verliezen uit het verleden te dekken.
Hoewel het een lastig jaar geweest is, werpt het beleid om alleen activiteiten uit te voeren die vooraf gedekt ztjn, zijn
vruchten af waardoor we zelfs in2020 een (licht) positief resultaat hebben weten te behalen.

Voor de continuileit is het van belang geweest dat er borg is gestaan door een tweetal partners, voor de lening bij
Triodos Bank ter hoogte van € 50.000,- , na deels uitgesteld aflossing € 30.000 per eind 2020. Aan deze verplichtingen
is voldaan. Zekerheden zijn afgegeven door Stichting Fonds Cultuurfinanciering (Cultuur-Ondernemen) en de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Aflossing vindt plaats vanaf 2018.

Doordat er voorschotten voor projecten in 2020 zijn betaald is er per eind 2019 en ook per eind 2020, ondanks het
negatieve verÍnogen, geen liquiditeitstekort.

Essentieel blijft de houding van de borgstellers en Triodos Bank. Net als in eerdere jaren is een blijvende positieve rol
van deze partijen van belang. Zo heeft Triodos Bank in maart 2020 aangeboden om de resterende aflossing van de
lening een half jaar op te schorten. Zo lang deze houding positief is vinden wij waardering op basis van going concern
realistisch.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Possibilize is feitelijk gevestigd op Oudenoord 330 te Utrecht, maar is statutair gevestigd te Breda en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37106537.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I 15



Stichting Possibilize, Breda

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Possibilize zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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 zljn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levenduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. de
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafivaarde ofvervaardigingslasten.

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten betaalde borg voor huur van het pand. Deze
vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Onderhanden projecten

Onderhanden projecten worden voor het deel dat een debet stand vertoont, gepresenteerd onder de vlottende activa.
Onderhanden projecten voor het deel dat vooruit ontvangen is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamoÍiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio ofdisagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOORDE BEPALINGVAN HET RESULTAAT

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 zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zljnin aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze

voorzienbaar zijn.
Dit geldt ook voor de kosten beheer en administratie.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar daí zij zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Kosten van beheer en administratie: 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.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I l8



4 TOELICHTING OP DE BALAIÍS PER 31 DECEMBER 2O2O

VASTEACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Boekwaarde per I januari 2020

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardsverminderingen

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 3I december 2020

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 3 I december 2020

Afs c hr ij v in gs p erc en t a g e s

Inventaris

2. Financiëte vaste activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Borg

Stichting Possibilize, Breda

3t-12-2020 3t-12-2019

€ €

t3.t25

Inventaris

c

t.604
-1.604

15.000
-1.875

3t-12-2020

13.125

1,6.604
-3.479

13.125

%

12,5 - 20

3t-t2-2019

€ €

572 800

800

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 I

572

l9



VLOTTENDEACTIVA

3. Onderhanden projecten

Onderhanden projecten

Onderhanden projecten. Dit betreft kosten die t/m het boekjaar gemaakt zljn van
projecten die na balansdatum uitgevoerd worden.

4. Vorderingen

Debiteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Debiteuren

Nog te ontvangen omzet/subsidies
Debiteuren overig te ontvangen bijdragen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

5.Liquide middelen

Rabobank verenigingsrekening
Triodos betaalrekening
Gelden onderweg

Stichting Possibilize, Breda

3t-12-2020 3t-12-2019

c c

11.446 54.794

13.658
16.595

30.200
l2.l l8

30.253 42.3t8

9.325
20.87s

6.908
6.750

13.6s8 30.200

16.595 l2.l l8

189

45.305
278

3.262
t54.420

2',18

45,772 157.960

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 202 1 20



6. Stichtingsvermogen

Algemene reserye

Algemene reserve

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Standper3l december

7. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Lening Triodos

Lening TTiodos

Stand per I januari
Aflossing

Standper 31 december
Afl ossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 3l december

Deze lening ad € 50.000 is verstrekt voor herfinanciering van de
bestaande Rekening-Courant Faciliteit. De nieuwe Rekening-Courant
Faciliteit zal uitsluitend gebruikt worden om te voorzien in de
liquiditeitsbehoefte. Het rentepercentage bedraagt 4,000Á vast tot en
met 2022. De maandelijkse aflossing bedraagt in 2018 €, 833, in 2019
€,666,67,in2020 € 833,33, vanaf februari202l € 511,30.

Triodos Bank heeft in maart 2020 aangeboden om de resterende
aflossing van de lening een half jaar op te schorten in verband met de
gevolgen van de Corona-pandemie. Hiervan is gebruik gemaakÍ.

Stichting Possibilize, Breda

3t-12-2020 3l-12-2019

€ €

-55.227 -56.661

2020 2019

€

-56.66r
1.434

-t'1.974
-38.687

-55,227 -56.66r

44.000
-8.000

€

3t-12-2020 3l-12-2019

€ €

19.000 26.000

2020 2019

€

36.000
-5.000

€

3l.000
-12.000

36.000
-10.000

19.000 26.000
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Zekerheden

Bestaande zekerheden:
de navolgende zekerheden blijven van kracht en gelden tevsns tot zekerheid voor de betaling van hetgeen Kredietnemer
onder deze Kredietovereenkomst aan Kredietgever verschuldigd is.

a. een borgstelling van € 25.000 door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind;
b. een borgstelling van € 12.500 door Stichting Fonds Cultuurfinanciering.

8. Kortlopende schulden

3t-12-2020 3t-t2-2019

c €

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening Triodos 12.000 10.000

Vooruitontvangen op projecten

Vooruitontvangen op proj ecten

In het boekjaar zijn voorschot bedragen ontvangen voor projecten die volgend
boe$aar uitgevoerd worden. Dit is inclusief een bedrag van € 140.000 van de
Europese Commissie (CAIQ, betrekking hebbend op het jaar 202012021.
Hiervan is wijgevallen in 2020 C 54.002 zodat er € 85.998,-- als
vooruitontvangen overblij ft .

Crediteuren

Crediteuren

Overige schulden

Nog te betalen bedragen ter behoeve van de projecten

Overlopende passiva

Accountantskosten
Bankkosten

98.498 257.863

98.498 25',t.863

2.231 2.471

20.582 12.tt5

3.300
784

3.300
784

4.084 4.084
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Huurverplichtingen

Met ingang van2l oktober 2019 is de stichting een vervangende huurovereenkomst aangegaan voor een kantoomrimte
in Breda, Mgr. Hopmanstraat l. Deze overeenkomst is beëindigd per I juli 2020.De huurprijs per maand was € 158,33

exclusief BTW.
Met ingang van I januari 2019 is de stichting een vervangende huurovereenkomst aangegaan voor een kantoomrimte in
Utrecht, Oudenoord 330. Deze overeenkomst duurt tot 7 januari 2022 en is opzegbaar met een opzegtermljnvan2
maanden. De huurprijs per maand is per 31 december 2020 C 312,55 exclusief BTV/.

Meerjarige financiële verplichtingen

Triodosbank

Kredietnemer is verplicht voor zijn betalingsverkeer uitsluitend gebruik te maken van de diensten van Triodos Bank
N.V.
Volgens uw opgave en zover ons bekend waren er per 3l december 2020 verder geen niet in de balans opgenomen
verplichtingen.
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5 TOELICHTING OPDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2O

Stichting Possibilize, Breda

Verschil 2020
Realisatie

20t9
Realisatie

2020
Begroting

2020

€ € e €
9. Baten van bedrijven

Sponsoring
Bedrijven

10. Subsidiebaten

Nederlandse overheidssubsidies
Vrijval EU CAN

Vooruitontvangen bedragen voor komende jaren zijn te
vinden onder de overlopende passiva.

11.Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van andere organisaties zonder winststreven

l2.Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten

Kaartverkoop
Workshops/Doorbelaste kosten

13. Overige baten

Overige baten

14.Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling: Kostprijs evenementen

Kostprijs evenementen (incl. free lancers, inhuur)

Wervingskosten

15. Wervingskosten algemeen

Wervingskosten algemeen website

Personeelsleden

Bij de stichting waren in2020 geen werknemers werkzaam.

16. Kosten van beheer en administratie: afschrijvingen

Materiële vaste activa

16.000
4.002

104.002 100.000 4.002 16.000

1s9.646 250.000 -90.354 321.674

62s
6.529

625
6.529

600
3.500

7.154 7.154 4.100

50.000
54.002

s0.000
50.000

-373
488

-373
488

9.944
15.700

2.159 2.500

1.875

115 11s 25.644

2.633 2.633 5.195

244.991 330.000 -85.009 402.379

-34r 2.275

42
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Stichting Possibilize, Breda

Verschil 2020
Realisatie

2019

17. Kosten van beheer en administratie: overige
bedrijfslasten

Algemene lasten

Administratie en accountantskosten
Telefoon
Overige bedrij fsverzekeringen
Managementvergoeding niet toerekenb aar aan specifiek
project
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten

18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Overige rentelasten
Rente lening triodos

€€€

J

€

7.688
282
363

l 1.281

1.981

1 l .281

t.731

.500
400
400

4.188
-1 18

-37

3.450
373
381

250 253

21.595 4.550 t7.045 4.457

-273
-1.223 -2.000

-1.496 -2.000

777
-273 -534

-1.613

504 -2.147
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 27 september 2021

Dhr. R.E. Ligtenberg



BIJLAGEN



1 OVERZICHT VASTE ACTTVA
Stichting Possibilize

Bijlage bij
2020

Omschrijving

Bedrijfsinverntaris

Asus laptop
Apple MacBook
Sensefloor

TOTAAL

Datum van
aanschaf

l0 3 2014
3l I 2014
2 10 2020

Aanschaf-
waarde

Afschrijving

759,45
844,48

Boekwaarde
0l-0r- 2020

Herinvest.res./
Boekverlies

Afschrijving Boekwaarde
3t-t2- 2020tlm

Aankopen Verkopen

15.000,00

14000Jt0

Afschr.
systeem

759,45

844,48
5t
5t
8t

rómJ3 1óX193

1.875,00 13.125,00
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