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1

Bestuursverslag

2021 kenmerkte zich door een aantal oude en nieuwe activiteiten en veranderprocessen waar we achter
de schermen hard aan gewerkt hebben.
Zo hebben we dit jaar twee mooie Nederlandse Expeditie georganiseerd op de Waddenzee. Over een
van de expedities is een mooi artikel in de Telegraaf gepubliceerd. Daarnaast hebben we weer een
tweeweekse Europese expeditie gevaren langs de Frans Atlantische kust op de driemaster de Thalassa
met dertig jongeren.
We hebben een nieuwe activiteit ontwikkeld in samenwerking met Waterlab, Pulsaqua, en Stichting
Techniekmenu voor de Vliet Clean SUP 2021. Om met hen een nieuwe meetmethode te ontwikkelen
om plastics in zoetwater te meten volgens een burger wetenschappelijke methode hebben we een fonds
binnen gehaald. Dit project zal in kwartaal 1 van 2022 afgerond worden. Van dit project is een mooie
film gemaakt.
We zijn mooie samenwerkingen aangegaan met externe organisaties die hetzelfde doel nastreven.
Samenwerkingen vonden plaats met Team Migaloo, SOAP7, Doelshop, en Sustainabox. Met de
eerstgenoemd hebben we een educatieproject en crowdfunding opgestart. Dit zal in 2022 afgerond
worden.
Overige activiteiten die we organiseerden of aan deelnamen waren de volgende:
• Opening Crowdfunding - Beach event IJmuiden - 4 september
• Lezing Beach Clean Up - BuitenGewoon Evenementen - 16 september
• Plastic Get Together - Leiden - 17 september
• World Clean Up Day in Haarlem - 18 september
• Project - Impact measurement studentenproject Leiden University College Den Haag - jan t/m
mei 2021
• Vliet Clean SUP - Waterlab - 24 t/m 27 augustus
• Interview met Stagiaire SAS - 8 september
• Community of Practice Plastic - 22 juni
• COPP Snapshot sessie - 22 juni
• Interview met studenten COPP - 18 oktober
• Vliet Clean SUP terugkoppeling - 13 november
Ondanks de interne veranderingen, de opstart na de onzekere omstandigheden door Corona in 2020
hebben we de nodige activiteiten kunnen ondernemen die onze doelen nastreeft. We zijn onder de
indruk van de lijst met activiteiten en kijken tevreden terug op een succesvol jaar.
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Algemeen

2.1 Oprichting
Blijkens de akte d.d. 6 juni 2016 werd de stichting Stichting By the Ocean we Unite per genoemde
datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
66180732.
Op 20 mei 2021 is een notariële statutaire wijziging doorgevoerd, waarbij tevens een naamswijziging is
toegepast voor de stichting. De naam van de stichting is sindsdien gewijzigd in Stichting The Ocean
Movement, sindsdien tevens de handelsnaam van de stichting. Daarnaast zijn per 20 mei 2021 de
statuten gewijzigd in de vorm van een Raad van Toezicht model, in combinatie met een directeurbestuurder en de vestiging veranderd in Amsterdam. Een en ander is vastgelegd per notariële acte d.d.
20 mei 2021 te Almere.
2.2 Doelstelling
De doelstelling van Stichting The Ocean Movement wordt in artikel 3 van de statuten als volgt
omschreven:
De stichting heeft ten doel de maatschappij te betrekken bij onderzoeken (en voorzien van
informatie) om wereldproblematiek, zoals milieuvervuiling en andere maatschappelijke belangen in
kaart te brengen. Dit met het doel om zichtbaarheid en bewustwording te creëren en zo de
maatschappij te motiveren om eigen wereldverbeterende initiatieven aan te gaan, en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- Het organiseren van (zeil)-expedities wereldwijd;
- Het organiseren van evenementen (wereldwijd);
- Het creëren van een fonds waarmee deelnemers kunnen investeren/doneren aan projecten,
goede doelen, mens/dier/milieu (wereldwijd);
- Het opzetten van wetenschappelijke onderzoeken over mens/dier/milieu in samenwerking
met instituten en onderzoekers;
- In samenwerking met filmmakers tijdens expedities verschillende documentaires te maken;
- Het organiseren van lezingen, informatieavonden en dergelijke, en
- Verkopen van merchandise.
2.3 Bestuur
Het bestuur werd in 2021 gevoerd door:
- Nanne van Hoytema
- Alberto de Kroon
- Thomas van Thiel
Dit bestuur is met de statutaire wijziging van 20 mei 2021 afgetreden.
Sinds 20 mei 2021 is een statutaire wijziging doorgevoerd, waarbij is overgegaan tot een Raad van
Toezicht model.
De Raad van Toezicht wordt sindsdien gevormd door:
- Ewoud Goudswaard
- Alberto de Kroon
- Nella van Braam (sinds 10-11-2021)
Als bestuurder is sindsdien benoemd:
- Maarten Erich
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2.4 Opstellen jaarrekening
Ook dit jaar heeft de Stichting weer stappen gezet om haar jaarrekening te professionaliseren. Hierbij
hoort een nieuwe presentatie van de winst en verlies rekening welke beter aansluit bij de aard en
activiteiten van de Stichting. Door de nieuwe presentatie is ook de presentatie van de vergelijkende
cijfers over 2020 aangepast. Dit heeft echter geen impact op het resultaat of vermogen van de Stichting
in 2020.
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3

JAARREKENING
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3.1

Balans per 31 december 2021

€
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Noot

4.4

31 december 2021

1.651

31 december 2020

2.340
1.651

Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen

4.5
4.6

1.651
26.671

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichting reserves

4.7

2.340

1.054
507
6.780
28.321

8.341

29.972

10.681

27.213

9.509
27.213

Kort lopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen bijdragen

Totaal passiva

4.8

2.759
-

9.509
672
500

2.759

1.172

29.972

10.681
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3.2

Winst- en verliesrekening over 2021

€
Inkomsten expedities, lezingen en overige
projecten
Baten uit fondsen
Donaties
Overige inkomsten
Totaal inkomsten
Kosten voor expedities, lezingen en overige
stichting projecten
Afschrijvingen
Algemene en administratieve kosten
Vrijwilligersvergoedingen
Totaal kosten
Resultaat

2021

Noot
4.9
4.9
4.9
4.9

4.825
20.000
12.522
-

2020

2.573
10.785
4.157
37.347

4.10
4.4
4.11
4.12

7.612
689
9.209
2.133

17.515

10.563
689
10.253
19.643

21.505

17.704

-3.990
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4
4.1

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Stichting
Stichting The Ocean Movement, statutair gevestigd te Almere is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 66180732.
Per 20 mei 2021 is een statutaire wijziging doorgevoerd en is de naam van de stichting gewijzigd in
Stichting The Ocean Movement, statutair gevestigd te Amsterdam.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt
en schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele
koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
4.2

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vaste Activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, inclusief indirect toerekenbare kosten, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering

10

Stichting The Ocean Movement te Amsterdam

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
4.3

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Inkomsten expedities, lezingen en overige projecten
Betreft de inkomsten uit georganiseerde expedities en lezingen. De inkomsten worden verantwoord op
het moment dat de expeditie/lezing is uitgevoerd.
Baten uit fondsen
Onder de baten uit fondsen worden alle inkomsten van fondsen verantwoord. Baten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Donaties
Betreffen alle donaties gedaan door particulieren en bedrijven (niet zijnde fondsen). Deze inkomsten
worden verantwoord in de periode dat ze zijn ontvangen.
Kosten voor expedities, lezingen en overige projecten
Betreffen alle kosten gemaakt voor het organiseren van expedities, lezingen en overige stichting
projecten. De kosten worden verantwoord in de periode dat ze zijn gemaakt.
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4.4

Materiële vaste activa

Manta trawls & Kabels

€
Balans per 1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 Januari 2021

3.445
-1105
2.340

Investeringen
Afschrijvingen

689

Balans per 31 December 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 December 2021

4.5

3.445
-1.794
1.651

Vorderingen

€
Debiteuren
Overige vorderingen

31 december 2021
1.328
323
1.651

31 december 2020
611
133
745

De debiteuren kennen allen een looptijd korter dan een jaar. Een voorziening voor oninbare
debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
4.6

Liquide middelen

Betreft het banksaldo per einde jaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

€
Triodos Bank lopende rekening
Triodos Bank spaarrekening
ING lopende rekening

31 december 2021
25.443
1.375
-147
26.671

31 december 2020
5.360
1.375
45
6.780
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4.7

Eigen vermogen
Stichting reserves

Stand per 1 januari 2021
Bij: resultaat lopend boekjaar (winst)

9.509
17.704

Stand per 31 december 2021

27.213

4.8

Crediteuren

Post betreft de crediteuren uit operationele zaken. De resterende looptijd van de crediteuren is korter
dan een jaar.

4.9

Inkomsten

€
Inkomsten expedities, lezingen en overige projecten
Baten uit fondsen
Donaties
Overige inkomsten

2021
4.825
20.000
12.522
37.347

2020
2.573
10.785
4.157
17.515

In 2021 zijn vanwege de Corona beperkende maatregelen van de overheid de mogelijkheden voor het
organiseren van activiteiten (expeditie, voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen) beperkt. Door naast
onze reguliere activiteiten, nieuwe projecten te ontwikkelen hebben we toch extra activiteiten en
inkomsten kunnen organiseren wat te zien is in de ‘Baten uit fondsen’. De baten uit het fonds, à
€20.000, zullen worden meegenomen naar 2022 waar het project in kwartaal 1, 2022 zal worden
afgerond. Aldaar zullen de meeste kosten worden gemaakt.
Verder is er in 2021, gelijk 2020, geen sprake geweest van overheidssteun, compensatieregeling of
steungeld in verband met doorlopende kosten vanwege Corona.
De overige inkomsten betreffen inkomsten uit de verkoop van merchandise. Dit was in 2021 niet het
geval.
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4.10 Kosten voor expedities, lezingen en overige stichting projecten

€
Kosten expedities
Overige operationele kosten voor projecten (niet
zijnde expedities)
Projectmanagement
Reis- en verblijfkosten (project gerelateerd)

2021
2.700

2020
1.475

4.403

3.004

509
7.612

6.045
38
10.563

De overige operationele kosten voor projecten betreffen kosten gemaakt voor alle overige projecten
zoals lezingen, voorlichtingen en cleanup initiatieven. De kosten betreffen voornamelijk de inhuur van
derden voor verschillende diensten en declaraties van vrijwillige medewerkers op de projecten.
In 2020 is er iemand ingehuurd om projectmanagement op zich te nemen. Deze persoon is in 2021
niet meer werkzaam geweest voor de Stichting en daarom zijn er in 2021 geen kosten verantwoord
voor projectmanagement.
4.11 Algemene en administratieve kosten

€
Huur
Overige kantoorkosten
Kosten rebranding
Administratie en verzekeringen
Oninbare vorderingen
Kosten fondsenwerving
Overige kosten

2021
4.134
1.126
1.532
611
339
1.466
9.209

2020
4.750
887
724
616
3.275
10.253

Sinds 1 november 2019 is door de stichting een huurovereenkomst aangegaan voor een ruimte aan het
Jollenpad 14 te Amsterdam. Deze ruimte dient sindsdien als vestigingsadres. De huurovereenkomst
heeft een looptijd van 2 jaar. De huurovereenkomst is in samenspraak met de verhuurder aangepast
vanwege de Corona maatregelen.
De overige kosten betreffen voornamelijk marketing kosten en reis- en verblijfkosten (niet
projectgerelateerd).
4.12 Vrijwilligersvergoeding
De vergoedingen zijn betaald aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de expedities en
ervoor hebben gekozen deze te ontvangen. Hierbij zijn de bepalingen omtrent betalingen van
vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de belastingdienst in acht genomen.

14

