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Stichting Trashpackers te Arnhem

Hoe Trashpackers is ontstaan
"Wat begon als een spontane opruimactie in Zuidoost-Azië, groeide in een jaar tijd uit tot een wereldwijde 
beweging met meer dan 11.000 reizigers en de lokale bevolking. Tijmen is het gezicht in de strijd tegen 
zwerfafval."Tijmen vertrok als backpacker naar Zuidoost-Azië en werd overweldigd door de stranden die hij vol 
plastic aantrof. In juli 2018 besloot Tijmen hier iets aan te doen en werd gefilmd tijdens een opruimactie in 
Maleisië. Dat filmpje kwam op Facebook terecht en werd op één dag 250.000 keer bekeken. Binnen een week 
had zijn pagina 'The Trashpacker' meer dan 10.000 volgers. Kranten en televisiekanalen uit Maleisië, China en 
Vietnam interviewden de reislustige Nederlander en zelfs CNN wilde er meer van weten. Tijmen is de eerste 
toerist ooit die een badge for remarkable achievements heeft gekregen van de Vietnamese overheid voor zijn 
inspanningen voor het milieu. Zijn initiatief werd een hype in Azië en het idee groeide uit tot een wereldwijde 
beweging onder reizigers en de lokale bevolking. De Trashpackers zijn verenigd op de website 
trashpackers.org: een online community waar mensen opruimacties organiseren onder hun eigen profiel met 
de uitdaging om 100.000 vuilniszakken per jaar in te zamelen. De challenge is om de meeste vuilniszakken te 
verzamelen en de nummer één te worden. In 2019 verzamelde de Trashpackers-community 47.000 
vuilniszakken en meer dan 23.800 kinderen kregen les over plasticvervuiling.

Missie
Trashpackers maakt individuen, organisaties en overheden bewust van de gevolgen die ontstaan door het in 
grote delen van de wereld ontbreken van een adequate infrastructuur voor de inzameling en verwerking van 
afvalstoffen. Zij doet dit via:
- Educatie
- Dataverzameling en onderzoek
- Bewustmakingscampagnes
- Diverse projecten
- Wereldwijde opruimacties

Visie
Stichting Trashpackers is de motor achter een proactieve wereldwijde beweging van reizigers en de lokale 
bevolking die samen op een positieve manier willen bijdragen aan een schone wereld. We geloven dat we 
meer impact kunnen maken door in plaats van ergens tegen te zijn, juist te laten zien waar we vóór zijn.
Door mondiale opruimacties te faciliteren beogen we aandacht te vestigen op waar we voor staan:
- De waarde van kleinschalige acties die als een olievlek meer mensen in beweging kunnen brengen
- Wereldwijde producentenverantwoordelijkheid
- We zien afval als waardevolle grondstoffen
- Wegwerpplastic gebruik moet geminimaliseerd worden; hergebruiken, scheiden en recyclen is de vuistregel
- Educatie en inspiratie is van fundamenteel belang voor gedragsverandering

Statutaire hoofddoelstellingen van de stichting
- Bijdragen aan een duurzame verbetering van de verwerking van afval of reststromen wereldwijd, zowel door 
het organiseren als aanmoedigen van opruimacties;
- De Nederlandse en wereldwijde samenleving bewust maken van het zwerfafval probleem met betrekking tot 
afval en recycling, om publieke steun te bevorderen en te ondersteunen, de betrokkenheid bij internationale 
projecten en samenwerking te versterken;
- Het werven van fondsen om zo projecten en initiatieven op te zetten die bijdragen aan de missie van 
Trashpackers, financiële steun te kunnen bieden en sociale activatie te kunnen bevorderen.
- Het behartigen van maatschappelijke belangen, het leveren van kennis, ervaring en expertise, zowel binnen 
als buiten Nederland;
- En daarnaast alles wat in de ruimste zin hiermee verband houdt en/ of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3



Stichting Trashpackers te Arnhem

Hoofdactiviteiten van de stichting 
* Opruimacties organiseren en reizigers en/of de lokale bevolking in het binnen- en buitenland activeren 
om zelf opruimacties, projecten of andere initiatieven die bijdragen aan het doel te starten. 
* De samenleving inspireren en leren om bewuste keuzes te maken binnen het thema afval en kennis te 
delen over dit thema. Zwerfafval en stimuleren om bewuste keuzes te maken. 
* Onderhouden van contacten met organisaties die geïnteresseerd zijn in het bewuster omgaan met afval 
in hun organisatie/land/gemeente, opruimacties willen organiseren of willen samenwerken met de 
stichting. 
* Spreken op diverse bijeenkomsten op scholen, bedrijven, gemeenten en congressen in binnen- en 
buitenland over (zwerf)afval, plastic, recycling en de impact op de samenleving en de kracht van het 
individu.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 743 064 21 en is met ingang van 
13 februari 2020 door de belasting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met 
RSIN/fiscaal identificatienummer 8598 47 706. De stichting is bereikbaar via de website 
www.trashpackers.org, via mail globaltrashpackers@gmail.com.

Bestuur 
De dagelijkse leiding is in handen van founder Tijmen Sissing.
Het bevoegd bestuur (board of directors) van de stichting is in 2020 gevormd door: 
-Mark Vaal, voorzitter, tevens directeur bij G.R.R. Blink. 
-Lisette Bosch, secretaris, tevens algemeen directeur bij Circulus-Berkel BV. 
-Spencer Roozeboom, penningmeester tot en met 30 juni 2020, tevens directeur/eigenaar Impres BV 
-Ria Pröpper, penningmeester vanaf 1 juli 2020, tevens directeur/eigenaar van RIE Financials.

Aan de Board of Directors zijn toegevoegd: 
- Annemieke Braamburg, manager klant en communicatie bij Twente Milieu en 
- Han Veenhof, senior sales Waste Vision.

Het bestuur wordt geadviseerd door een Board of Advisors, te weten: 
- Prof. Dr. A.J.M. (Ad) Ragas, hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen 
en universitair hoofddocent bij de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit.
-de heer Daniël Poolen, werkzaam bij de Rabobank als senior duurzaamheidsonderzoeker op het gebied 
van circulaire economie en energietransitie met een speciale interesse in kunststoffen.
-Spencer Roozeboom, voormalig penningmeester van de stichting is directeur/eigenaar van Impres BV en 
adviseert op het gebied van digital strategy and consulting.

Activiteiten
Het jaar 2020 was een jaar vol met nieuwe kansen, dromen, inspirerende projecten en… een pandemie. 
Helaas heeft stichting Trashpackers in 2020 als gevolg van COVID 19 niet oorspronkelijk kunnen doen wat 
stond gepland. Met name de internationale plannen zijn in de ijskast beland. Grootse plannen voor de 
reisindustrie liggen klaar op de plank en Tijmen zou op Trashpacking Tour #5 gaan langs meerdere landen. 
Door de coronacrisis zijn de community ‘s in verschillende landen inactief geworden en blijft de teller van 
de 100.000 vuilniszakken challenge voorlopig staan op 52.898 gevulde vuilniszakken. In 2019 jaar heeft de 
Trashpackers movement gezamenlijk 23.850 kinderen lesgegeven. Tijmen heeft hiervan aan 5665 kinderen 
lesgegeven en in 2020 was het doel om deze impact te verdubbelen. Ook was Tijmen uitgenodigd om te 
spreken bij onder andere de LEAP Summit in Zagreb en waren er meer opties om internationaal mensen in 
beweging te brengen voor onze missie. Ondanks de coronacrisis heeft de stichting niet stilgestaan. 
Onderstaand is aangegeven hoe we de tijd in 2020 hebben benut om door te ontwikkelen.
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Dominicaanse republiek
In augustus 2019 kreeg Trashpackers een verrassend berichtje via Instagram van Proyesol, een bedrijf uit 
de Dominicaanse Republiek. Het team van Proyesol was geïnspireerd door de partnership met Coulisse en 
wilden een Trashpackers community beginnen. Zij kwamen zelf met het idee om het groots aan te pakken 
door cleanup community ’s op te tuigen op meerdere stranden. Tijmen heeft hiervoor samen met het 
team een plan bedacht en zo begon het avontuur met de eerste cleanup op Playa Gringo in januari 2020. 
72 Trashpackers kwamen opdagen die gezamenlijk 154 vuilniszakken hebben gevuld met 1720 kilo afval! 
Naast het opstarten van de Trashpackers DR is een minidocumentaire gemaakt, om meer mensen 
wereldwijd te inspireren om ook een opruimcommunity te starten. Al diezelfde week kregen we een 
bericht van een bedrijf uit Zuid-Afrika die mee wilden doen. Trashpackers heeft een handleiding 
ontwikkeld die mensen kunnen volgen om proactief een cleanup community te beginnen. Tijmen is 
vervolgens naar het noorden gegaan naar Las Terrenas. In samenwerking met Manty’s Guesthouse is de 
eerste cleanup afgetrapt, waarna Rio Sorio het stokje heeft overgenomen. Hij organiseert tot heden de 
opruimacties en gaat langs bij de lokale scholen om les te geven over het afval probleem. In Santo 
Domingo leiden Federico en Pablo Junior de Trashpackers community onder de naam ‘Eco Trash’. In 
samenwerking met de burgemeester van Nigua ruimen ze het strand Los Cuadritos structureel op en zijn 
er intussen honderden vuilniszakken gevuld met zwerfafval. Ten slotte is Trashpackers benaderd door The 
Ocean Cleanup, om in contact te komen met de community in de Dominicaanse Republiek. Dit in verband 
met de Interceptor die op 26 maart 2020 is gearriveerd in Santo Domingo, waarvoor The Ocean Cleanup 
hulp uit verschillende hoeken kan gebruiken.
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Tourism Plastic Pledge
In september 2019 lanceerde MVO Nederland de International Tourism Plastic Pledge. De inmiddels 215 
ondertekenaars van deze pledge, waaronder stichting Trashpackers, erkennen de noodzaak om samen te 
werken aan minder plasticvervuiling. Aangesloten zijn reisorganisaties, accommodaties, 
certificeringspartijen, sectororganisaties, NGO’s en experts. Denk hierbij aan TUI Group, ANVR, WWF, 
Landal GreenParks, Hostelling International, Fox Verre Reizen en Better Places. Onder begeleiding van MVO 
Nederland werken de ondertekenaars samen aan het reduceren en het voorkomen van plasticvervuiling op 
bestemmingen wereldwijd. ‘’Sinds de lancering van de Pledge is er veel kennis uitgewisseld. Zo gaf 
Trashpackers, Searious Business, WWF Nederland en andere partijen kennissessies op de vakantiebeurs 
begin dit jaar in Utrecht. En in maart zijn alle betrokkenen gestart met een actieplan voor 2020 gericht op 
zoveel mogelijk positieve impact via de hele keten.’’
Om impact te maximaliseren en de internationale samenwerking te versterken, is de International Tourism 
Plastic Pledge (ITPP) in mei 2021 overgegaan in het Global Tourism Plastics Initiative (GTPI). Door 
samenwerking onder de paraplu van de GTPI kunnen organisaties wereldwijd samenwerken aan de aanpak 
van plasticvervuiling op vakantiebestemmingen. Dit zal de internationale sector helpen om op 
gecoördineerde wijze actie te ondernemen. 
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Sustainable Stop Sweden
De Sustainable Stop Conference is een internationaal evenement in Zweden om architecten en ontwerpers 
te inspireren met de bruikbaarheid van afvalgrondstoffen. Deze conferentie is georganiseerd door My 
Window, een klant van Coulisse. Tijmen heeft het publiek met zijn verhaal ‘Hoe maak je van een vuilniszak 
een wereldwijde beweging?’ geïnspireerd, waarna duurzame concepten van alle samenwerkende partners 
werden tentoongesteld. 

Design Sprint Afval Scheiden Middelbare Scholen
Trashpackers heeft een design sprint gefaciliteerd voor een innovatief plan om scholen te verduurzamen 
op het gebied van (zwerf)afval. Dit concept draagt bij aan de VN’s SDG #14: “Life Below Water” en #15: Life 
On Land. De design sprint is begeleid door Milou van Elburg van Emfy. In samenwerking met de 
medewerkers van Circl is een prototype gemaakt voor dit concept, gebaseerd op het 5-R model: rethink –
refuse – reduce- reuse- recycle. In verband met de coronacrisis kon dit plan destijds niet worden 
gefinancierd door de potentiële sponsor die destijds was betrokken. Intussen blijven we kijken naar 
nieuwe investeerders om dit plan verder uit te rollen.

Baseflow- nieuwe partner
Hoera! Baseflow is de nieuwe partner van Trashpackers, die met hun bevlogen team werkt aan het 
bouwen van de Trashpackers App. Deze app heeft als doel om reizigers te activeren om minder afval te 
produceren, afval te melden en het op te ruimen. Baseflow is een digitaal innovatiebedrijf met 
softwareontwikkeling als hoofddoel. Het bedrijf uit Enschede zocht contact met Trashpackers omdat ze 
zich verbonden voelen aan de missie en hun digitale steentje bij willen dragen. De verwachting is dat het 
prototype van de app gelanceerd gaat worden in 2021.
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Enactus- Impact month
Op 1 december op Giving Tuesday heeft Trashpackers in samenwerking met Enactus een opruimdag 
georganiseerd met meerdere universiteiten. Waaronder de universiteit van Groningen, Eindhoven, 
Utrecht, Radboud Nijmegen, Twente, Wageningen en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Enactus is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, het hoger onderwijs en het 
bedrijfsleven. Het doel van dit samenwerkingsverband is om studenten in staat te stellen zich te 
ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Na de kick-off webinar van Tijmen zijn de 
Enactus teams in groepjes van twee de straat opgegaan. Enactus wil hier een langdurig event van maken 
met als doel om Trashpackers te ondersteunen. Door de coronamaatregelen zijn deze plannen voorlopig 
on hold gezet en kijken we naar een nieuw momentum voor de voortzetting. 

We love Coulisse!
Onze hoofdpartner Coulisse blijft ons trouw en sponsort ons opnieuw! Door de crisis zijn we een aantal 
sponsors verloren, maar ondanks de stevige tegenwind support Coulisse ons nog steeds en daar zijn we 
diep dankbaar voor. Via Coulisse zullen we bedrijven wereldwijd blijven inspireren om hun duurzame 
keuzes te maken en hun teams in te zetten als Trashpackers community, zodat zij een groep van lokale 
mensen om zich heen kunnen verzamelen die zich willen inzetten voor opruimacties, 
bewustwordingscampagnes en milieueducatie. 
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Toekomstvisie
Voor een schonere wereld!

Het jaar 2020 hebben we voornamelijk gebruikt om een pas op de plaats te maken en ons te oriënteren op 
welke richting we opgaan als de pandemie weer voorbij is. Hiervoor hebben we onze missie aangescherpt 
en onze strategie herijkt. We hebben samen met Hilde van der Vegt van SUPZero nieuwe doelen gesteld 
op nationaal en internationaal niveau. 
Op internationaal niveau zullen we na de pandemie onze campagnes toespitsen op de reisindustrie, met 
als doel het reduceren en voorkomen van plasticvervuiling op bestemmingen wereldwijd. Zo zal de 
Trashpackers App hier een belangrijke rol bij spelen. 
Zolang de pandemie nog niet voorbij is zullen we ons in Nederland blijven inzetten op inspiratiesessies en 
voorlichten op scholen. Hiervoor hebben we een nieuw project op poten gezet die in 2021 van start zal 
gaan.

Het jaar 2021 zal in het teken staan van:

- Het opzetten van strategische partnerschappen met reisorganisaties en het samen met hen campagne 
voeren om toerismeafval terug te dringen. 
- Het opzetten van een netwerk van ho(s)tels die Trashpacker activiteiten organiseren & lage 
afvalconcepten voor toeristen. 
- Het met succes lanceren en doorontwikkelen van de Trashpacker App.
- Het bezoeken van scholen in Nederland en het buitenland met als doel educatie en activering van jeugd 
met betrekking tot plasticvervuiling en preventie via een tweetal in 2021 voorbereide projecten.
- Het plannen van Trashpacking Tour #6 in 2022
- Community building en het opzetten van de werkorganisatie van Trashpackers: het aantrekken van een 
projectondersteuner en vrijwilligers die helpen bij het uitvoeren van de organisatiestrategie. 
- Een actieve bijdrage leveren aan de Global Tourism Plastics Initiatives. 
- Sponsorwerving.

Mocht u na het lezen van ons jaarverslag onze doelen voor een schonere wereld geldelijk willen steunen, 
waarvoor bij voorbaat dank: ons bankrekeningnummer is NL57 TRIO 0379 6515 80.
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2. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Trashpackers

De jaarrekening van Stichting Trashpackers te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een 
balanstotaal van € 46.517 en de staat van baten en lasten over 2020 sluitende met een saldo van € 
34.318 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 RJk C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’. 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. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting Trashpackers. 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 van deze 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 objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Enschede, 21 juni 2021

Hoogachtend,
SMK Audit B.V.
namens deze

H.H.M. Michorius RA                                                    
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

€ € € €
ACTIVA

Vorderingen (1)
Overige vorderingen 5.250 12.000

Liquide middelen (2)
Bank 41.267 837

46.517 12.837

€ € € €
PASSIVA

Eigen vermogen (3)
Algemene reserve 6.642 0
Resultaat boekjaar 34.318 6.642

40.960 6.642
Kortlopende schulden (4)
Overige schulden 5.557 6.195

46.517 12.837

31 december 201931 december 2020

31 december 2020 31 december 2019
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 
2020 2020 2019 2019

€ € € €
Omzet (5) 48.695 72.000 20.547 51.000

Kosten
Activiteiten- en projectkosten (6) 7.735 6.000 11.556 0
Algemene kosten (7) 6.407 4.500 2.304 49.000

Bedrijfsresultaat 34.553 61.500 6.687 2.000

Rentelasten en soortgelijke kosten 235 0 45 0

Resultaat 34.318 61.500 6.642 2.000

Resultaatbestemming:

Algemene reserve 34.318
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de nominale waarde. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Activiteiten

Vestigingsadres

Stichting Trashpackers (geregistreerd onder KvK-nummer 74306421) is feitelijk en statutair 
gevestigd in Zwolle. Handelsadres is Hommelseweg 530, 6821LZ te Arnhem.

ANBI

Bijdragen aan duurzame verbetering van de omgang met afval of reststromen, zowel door middel van het 
organiseren van- of aanmoedigen tot het doen van opruimacties. De Nederlandse en wereldwijde samenleving 
bewustmaken van de problematiek rondom afval en recycling, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor- 
en de betrokkenheid bij internationale projecten en samenwerking te versterken. De behartiging van 
maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en expertises, zowel binnen als 
buiten Nederland.

Stichting Trashpackers staat sinds 13-02-2020 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het 
fiscaal nummer is: 859847706

Overige informatie over Stichting Trashpackers is te vinden via: www.trashpackers.org

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt 
mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het 
Coronavirus te beperken. Het effect op de onderneming en de vraag of dit op termijn kan leiden tot 
continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte 
uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van 
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van 
de werkzaamheden van de vennootschap. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie 
met de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor 
de onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen 
worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.

Continuïteit
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

Vorderingen en overlopende activa

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

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.

Kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de bijdragen derden en alle hiermee
verbonden kosten en andere lasten over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen 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.

Kosten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Bestuursbeloningen
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegelden.
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Stichting Trashpackers te Arnhem

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa € €

1. Vorderingen
Vooruitbetaalde verzekering 250 0
Debiteuren 5.000 12.000

5.250 12.000

2. Liquide middelen
Triodos Bank rekening courant 1.802 837
Triodos Bank spaarrekening 39.465 0

41.267 837

De saldi op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de stichting.

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA € €

3. Eigen vermogen
Algemene reserve 6.642 0
Resultaat boekjaar 34.318 6.642

40.960 6.642

4. Kortlopende schulden
Bankkosten 40 0
Accountant 1.500 0
Kosten Puin of Hoop 1.198 0
M. Aarten 100 0
Schuld Give2Receive 2.719 5.815
Schuld S. Roozeboom 0 380

5.557 6.195

CORONA:

Als gevolg van het uitbreken van het coronavirus COVID-19 heeft Stichting
Trashpackers in 2020, qua activiteiten, niet kunnen doen wat ze had willen doen.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het bestuursverslag.
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Stichting Trashpackers te Arnhem

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 Begroting 2019 Begroting
€ € € €

5. Omzet

Sponsoring 45.000 69.500 11.000 45.000
Donaties 3.695 2.500 8.797 5.000
Workshops 0 0 750 1.000

48.695 72.000 20.547 51.000

6. Activiteiten- en projectkosten

Project Puin of Hoop 5.000 0 0 0
Online reclame 0 0 484 0
Dag- en reisgeldvergoeding Give2Receive 2.735 6.000 11.072 0

7.735 6.000 11.556 0

7. Algemene kosten

Kosten website 760 2.000 908 5.000
Strategie 2.000 0 0 0
Accountant en administratie 3.157 2.500 0 0
Verzekeringen algemeen 416 0 1.346 0
Overige algemene kosten 74 0 50 44.000

6.407 4.500 2.304 49.000
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