
Stichting UcDean | Eastpackers 

‘s-Gravenhage  

 

 

 

Jaarstukken 2020 

• Jaarrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting UcDean | Eastpackers 

‘s-Gravenhage  

 

 

 

 

Jaarrekening 

• Balans per 31 december 2020 

• Winst-en-verliesrekening over 2020 

• Toelichting 

 

 

 

 

 



Stichting UcDean | Eastpackers 

‘s-Gravenhage  

 

Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming)                     

     31.12.2020    31.12.2019       31.12.2020    31.12.2019 

     €    €       €    € 

                     

Actief           Passief          
                     

Vaste activa           Eigen vermogen          

                     

           Overige reserves   148.947    118.897   

Materiële vaste activa   712    894         148.947    118.897 

                     

     712    894            

Vlottende activa           Kortlopende schulden en          

           overlopende passiva   53.212    129.656   

Vorderingen en overlopende                53.212    129.656 

activa   81.134    68.002              

Liquide middelen   120.313    179.657              

     201.447    247.659            

                     

                     

                     

     202.159    248.553       202.159    248.553 
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Winst-en-verliesrekening over 2020 

     2020    2019 

     €    € 

          

Omzet          

Reizen en activiteiten   112.400    305.159   

Vrijwilligerswerk   28.709    13.569   

     141.109    318.728 

Overige baten     1.863    1.433 

          

Som der baten     142.972    320.161 

          

Kostprijs omzet     89.699    246.849 

          

Brutomarge     53.273    73.312 

          

Lonen, salarissen en sociale 

lasten   12.036    30.369   

Afschrijvingen op materiële 

vaste activa   182    1.165   

Overige bedrijfskosten   11.034    12.350   

Som der kosten     23.252    43.884 

          

Bedrijfsresultaat     30.021    29.428 

          

Financiële baten en lasten     29    (169) 

Resultaat voor belastingen     30.050    29.259 

          

Belastingen      0    0 

Resultaat na belastingen     30.050    29.259 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

Stichting UcDean is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 55995926. 

Stichting UcDean, feitelijk gevestigd op adres Rijklof van Goensstraat 48, 2593 EJ ‘s-

Gravenhage, organiseert onder de handelsnaam Eastpackers reizen, uitwisselingen en 

vrijwilligersprojecten om de kennis van en het begrip voor de samenlevingen in voormalig 

communistische landen in Oost-Europa, Rusland, de Balkan, Kaukasus en Centraal-Azië te 

vergroten. Eastpackers richt zich op scholieren, studenten en (young) professionals die 

buiten de gebaande paden willen reizen en méér willen zien, leren en ervaren dan bij 

reguliere reizen gebruikelijk is. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten, tenzij anders vermeld.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.  

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

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. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan uit inventaris. Het gehanteerde afschrijvingspercentage 

bedraagt 20%. Gedurende het boekjaar hebben geen bijzondere waardeverminderingen of 

terugnemingen van waardeverminderingen plaatsgevonden. 

Vorderingen en overlopende activa 

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

    

Vooruitbetaalde reiskosten 0  33.237 

European Voluntary Service (EVS) 69.021  16.562 

Overlopende activa 7.144  18.203 

Afwikkeling NOW-1, NOW-2, NOW-3 4.969  0 

 81.134   68.002 

De overlopende activa ad € 7.144 (2019: € 18.203) bestaan voornamelijk uit de iDeal-

betalingen van deelnemers ad € 3.919 (2019: € 14.832) die door de Payment Service 

Provider op de eerste werkdag van de volgende maand worden bijgeschreven. Daarnaast 

betreft dit debetstanden op de creditcards ad € 2.820 (2019: € 3.234) en WizzAir tegoed ad 

€ 223 (2019: € 137).  

Eigen vermogen 

Overige reserves  

Het resultaat, dat over 2020 € 30.050 (2019: € 29.259) bedraagt, is toegevoegd aan de 

algemene reserve. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

    

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 18.609  96.737 

Uitgegeven reisvouchers 20.103  0 

European Solidarity Corps (ESC) 12.711  28.893 

European Voluntary Service (EVS) 109  0 

Belastingen 1.360  3.017 

Overlopende passiva 320  1.009 

 53.212   129.656  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-

verliesrekening 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

 2020  2019 

 €  € 

    

Lonen en salarissen 26.488  25.522 

Sociale lasten 5.532  4.847 

Tegemoetkoming loonkosten NOW-steunmaatregel (20.336)  0 

 11.684  30.369 

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg in 2020 1,21 Fte 

(2019: 1,26 Fte). 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

 2020  2019 

 €  € 

    

Materiële vaste activa 182  1.165 

 182  1.165 

De materiële vaste activa bestaan uit inventaris. Het gehanteerde afschrijvingspercentage 

bedraagt 20%.  

Financiële baten en lasten 

    2020  2019 

    €  € 

Rentebaten en 

soortgelijke opbrengsten 

    

29  

  

60  

Rentelasten en soortgelijke kosten    (0)  (229) 

    29   (169)  
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Gebeurtenissen na balansdatum 

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft een 

aanzienlijke impact op de economie in zowel het binnen- als het buitenland. Ook voor 

Stichting UcDean heeft dit gevolgen. Hoewel de vaccinatiecampagnes in 2021 breed zijn 

uitgerold, verschilt de vaccinatiebereidheid per land sterk. Tevens worden vanuit overheden, 

zowel in binnen- als buitenland, restricties opgelegd aan reizigers.  

Een deel van de reisbestemming van Stichting UcDean bevindt zich buiten de EU. Ook voor 

2021 is zichtbaar dat de overheid dergelijke reizen ontmoedigt, bijvoorbeeld door het 

instellen van een verplichte quarantaine bij terugkomst. 

Gedurende 2021 richten wij ons met name op de mogelijkheden in plaats van de 

onmogelijkheden. Onze bestemmingen zijn dichter bij huis, waar mogelijk boeken we met 

flexibele annuleringsvoorwaarden en we introduceren een uniek Pay-what-you-want principe. 

Hiermee lukt het ons ook om in 2021 op beperkte schaal reizen te organiseren. 

Tegelijkertijd zien wij dat de stijgende lijn in de vraag naar het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk in het kader van het European Solidarity Corps (ESC) in 2021 onverminderd 

doorzet. 

De periode van relatieve rust op het gebied van onze reisactiviteiten gebruiken wij om te 

investeren in de verdere professionalisering van de stichting. We doen investeringen in een 

nieuwe website, een nieuwe backoffice en een nieuw administratiepakket. Met deze 

investeringen zorgen we dat we klaar zijn voor het moment dat iedereen weer kan reizen. 

Tegelijkertijd houden we de overige kosten laag en derhalve wordt onze liquiditeitspositie 

slechts beperkt negatief beïnvloed. Tevens maken wij gebruik van de tegemoetkoming in de 

loonkosten in verband met ons omzetverlies op grond van de Tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het is op dit moment niet in te schatten hoe lang de 

impact van de coronacrisis zal voortduren. Reden hiervoor zijn de grote mate van 

onzekerheid over de verspreiding en de impact van nieuwe varianten van het coronavirus en 

de aard, omvang en effectiviteit van verdere overheidsmaatregelen. Door de solide 

liquiditeitspositie die Stichting UcDean de afgelopen jaren heeft opgebouwd, de positieve 

resultaten vanuit het vrijwilligerswerk, alsook de beperkte vaste lasten en de 

tegemoetkoming in het kader van de NOW-regeling bestaat er ook voor 2021 geen 

onzekerheid omtrent de continuïteit van de stichting. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

 2020  2019 

 €  € 

    

Balanstotaal 202.159  248.553 

Eigen vermogen 148.947  118.897 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting UcDean te ‘s-Gravenhage, XX december 

2021. 

 

 

 

H.P.B. Hindriks 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

C.M. van Campen 

Secretaris 

 

  

 

 

 

D.M. de Vogel 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

M.P.F. Koopman 

Algemeen bestuurslid 

 

 

 

 

 

N.G.H. Geven 

Algemeen bestuurslid 


