Butterfly Works

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 2018 is gebleken dat er inderdaad behoefte is en blijft aan onze diensten en services en hebben wij een
aantal nieuwe partners kunnen toevoegen, zoals Solidaridad, Plan (Finland) en Partos/Spindle. In 2019 zal de
focus liggen op het verder versterken en uitbreiden van deze partnerschappen door middel van het uitvoeren
van huidige en nieuwe projecten.
In 2018 zijn we gestart met onze toegevoegde waarde binnen de projecten explicieter te maken. Daarnaast is
in de vernieuwde Brand strategy en de bijbehorende communicatie uitingen onze rol uitgewerkt en deze kan
daardoor in de verschillende uitingsvormen beter gecommuniceerd worden. Vervolgens willen we groeien
door samenwerking. In 2019 ligt de focus op het vergroten en uitbreiden van ons netwerken en onze
naamsbekendheid vergroten.We zoeken ook actief naar financiering (via subsidies en opdrachten) waarbinnen
we onze methode blijvend kunnen uitwerken en vernieuwen en verspreiden.
Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende buffer aanwezig is om de terugloop in subsidies te kunnen
doorstaan wordt er ook in het komende jaar blijvend op de cashflow gestuurd. We streven na om het komende
jaar af te kunnen sluiten met een positief resultaat en zo voor de toekomst een reserve op te bouwen om de
afnemende inkomsten te kunnen opvangen.
De huidige pipeline lijkt voldoende om in ieder geval dezelfde omzet te realiseren als in 2018.
Het blijft een noodzaak om in het eerste kwartaal van 2019 te focussen op business development.
Binnen business development wordt nog steeds de volgende strategie aangehouden:
1.) Kleine opdrachten in de vorm van co-creaties die tot grotere projecten/opdrachten moeten
leiden.
2.) Middelgrote opdrachten die tot een jaar in uitvoer kosten.
3.) Grote ‘programma’ opdrachten die meerdere jaren uitvoer kosten, met al bestaande partner
organisaties.

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 2019 zullen we nieuwe partners aanhaken.

Ons beloningsbeleid:
Ons beloningsbeleid is hieronder te vinden.
Beloning directie
Naam

H. Holm

M. van der Woude

M.C. Huisman

Functie

Managing director

Creative director

Managing director

Leeftijd

39

36

35

Ervaring in de sector

13

13

7

Vast

Vast

Vast

32

36

0

80%

90%

0%

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

Dienstverband
Uren contractueel
Parttime percentage
Periode
Brutosalaris

€

55.632,00

€

48.946,32

€

-

Vakantie-uitkering 8%

€

4.450,56

€

3.915,71

€

-

Eindejaarsuitkeringen

€

-

€

-

€

-

Variabel salaris

€

-

€

-

€

-

52.862,03

€

-

Totaal

€

60.082,56

€

Beloning Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

We've been busy butterflies since the New Year! From Laos to Indonesia, our team has been working hard to
facilitate meaningful co-creation processes, putting end users at the center. Together with our partners at
Oxfam, we facilitated a co-creation and design thinking process with hubs in Indonesia to design activities and
services for rural youth hubs; with our partners at Plan Laos, we took our design research from last year to the
next level in our concept development and making workshop on SRH education tools.
As we round off the first quarter of 2019, we invite you to take a look back on our highlights from the past year.
We are thankful, proud, and excited by the fruitful collaborations, new ideas, practical solutions and beautiful
people we were able to meet. So, as a tribute to last year, we created this timeline. Enjoy this trip down
memory lane and we hope to see you soon!
Projecten
Arabia Felix
To bring together the Yemeni community living with the realities of civil conflict, GIZ (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) and Butterfly Works co-created Arabia Felix, a series of mobile games with a
mission: to inspire peace. By completing each level in the games, players lead their countries from conflict to
disarmament through entertaining quests, treasure hunts, puzzling and decision-making strategy. An active and
thoroughly engaged Facebook fan page keeps the thrill alive with community members sharing videos that
showcase the games, discussions about Yemeni culture and creative approaches to the rebuilding process of
their country.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Innovation
Outcomes: Game Design, Mobile Application, Game Development
Themes: Gender, Peace, Good Governance
Partners: GIZ
Region: Middle East

My body, My future
Empowering girls to enjoy their sexual and reproductive health (SRH) and to promote gender equality is part of
Plan International’s global goals. The primary impact group of the My Body, My Future programme is
adolescent girls, including vulnerable groups aged 10-19 in developing countries. For the Laos context, the
focus is mostly on ethnic minorities, living in Oudomxay and Bokeo Provinces. Butterfly Works was asked to
lead a design research process, together with Plan Finland and the Plan Laos team, local partners, government
officials, teachers, students and out-of-school youth to understand the SRH context and to identify
opportunities for the development of SRH resources for young people in Laos.
•
•
•
•
•

Services: Creative Research
Outcomes: Strategic Recommendation
Themes: Youth, Education, Gender, Sexual Reproductive Health and Rights
Partners: Plan International Suomi, Plan International Laos
Region: Asia

Empower Youth for Work
How do you encourage young people in rural, climate-change affected areas to take control of their career
paths when circumstances seem dire? Our answer: you involve them directly in designing the proposal for a
programme aimed at lifting them out of poverty. In the areas of Ethiopia, Bangladesh, Pakistan and Indonesia
where decent, paid jobs are hard to come by – for young women and men especially – we worked with Oxfam
and the Ikea Foundation to lead a human-centred design workshop to draft a proposal based directly on the
input from local youth. The workshop allowed us to train the proposal development team to understand design
thinking concepts, human-centred tools for research and the value of end-user perspective.
•
•
•
•
•

Services: Innovation, Human Centred Design
Outcomes: Programme Design
Themes: Youth, Entrepreneurship, Employment
Partners: Oxfam Novib, Ikea foundation
Region: Global

Can't Wait to Learn
For children living in conflict zones who don't have access to education, War Child Holland approached
Butterfly Works to design a game world and visual style for an educational tablet game. Can't Wait to Learn is
an innovative education model that makes learning fun, interactive, and most importantly, readily available in
remote, war affected areas. In facilitating creative workshops with local creatives and children, we were able to
design storylines and characters that visually reflect the cultural perspective of users. Different, context-specific
versions of this e-learning platform are currently in use in Jordan, Lebanon and Sudan and have enabled
children to catch up on primary school maths and literacy. Uganda is currently being developed and will be
implemented in 2018.
•
•
•
•
•

Services: Creative Research, Human Centred Design
Outcomes: Game Design, Strategic Recommendation
Themes: Education
Partners: War Child Holland, TNO, Ministry of Education Sudan, Ahfad University of Women, Flavour,
local communities, children, The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, UNICEF, IKEA
Foundation, Dutch National Postcode Lottery and Latoer Foundation.
Region: Global

INOW eLearning
For entrepreneurs based in rural areas in northern Uganda, a lack of reliable internet and ICT services means
job opportunities are hard to come by. INOW is a social enterprise in rural Uganda with nine community
centers with ICT labs that provide internet and access to information to the community. Here, local
entrepreneurs can stay up-to-date on the latest global trends and developments in the business, ICT and
agriculture sectors. Butterfly Works brought added value to the enterprise by co-creating an e-learning
platform for the centers that allows young people in the community to create their own job opportunities. The
platform curriculum makes use of a blended learning approach to provide entrepreneurship skills with a focus
on agriculture and ICT.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Human Centred Design
Outcomes: Curriculum Design, eLearning
Themes: Youth, Agriculture, Entrepreneurship, ICT
Partners: INOW, Oxfam Novib, AruaBits, Mango Tree, Tunga
Region: Africa

WeAreBits
In emerging economies, the demand is high for ICT-skilled employees. To inspire and educate young people in
developing countries to improve their job skills and seek out career opportunities, Butterfly Works set up a
network of digital design schools called We Are Bits. The aim of the We Are Bits curriculum is to train youth in
the fields of ICT, entrepreneurship, creative thinking and life skills. Since the first school NairoBits opened in
Nairobi in 1999, additional programmes have been introduced throughout Africa and South Asia. Work in
Progress with Oxfam, one of the programmes that recognises the potential in creative thinking and ICT, has led
to the expansion of the network through the creation of HargaBits and EkoBits.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Innovation
Outcomes: Training Institute, Curriculum Design
Themes: Youth, Entrepreneurship, Creative Industry, Employment, ICT
Partners: Nairobits, KampaBits, AruaBits, Indusbits, EkoBits, HargaBits
Region: Global

Dance4Life Educate
For several years, Dance4Life has implemented a successful program to empower young adults to make
healthy and informed decisions about their sexual behavior. To update their educational model and optimize
their core expertise, Butterfly Works led a participatory design research to find ways to enhance the program
and move forward. Our research was conducted in collaboration with the pedagogical department of UvA
(University of Amsterdam), Dance4Life trainers and students. We used the core values of the program and
matched these up against existing success factors of Comprehensive Sexuality Education. Based on our
findings, we highlighted the impact of peer learning and additional teacher training, and delivered a report with
strategic advice for the development of a new curriculum.
•
•
•
•
•

Services: Creative Research
Outcomes: Strategic Recommendation
Themes: Education, Sexual Reproductive Health and Rights
Partners: Dance4Life, University of Amsterdam (UvA), youth and trainers
Region: Global

Learning about Living
School leaders, teachers and parents worldwide find it hard to engage youth in crucial discussions about sexual
reproductive health and healthy life choices. Butterfly Works co-created a Sexual Reproductive Health and
Rights eLearning environment that is engaging for youth, easy for teachers and accepted by parents. Learning
about Living was first created in Nigeria in 2006 with our partner OneWorld UK. It has been adapted to
countries across Africa and Asia, empowering teenagers to make informed and healthy life decisions. The elearning format of the programme is available for use in schools and a mobile learning tool is aimed directly at
youth outside the school setting. The latest version of the format is currently being developed in Benin and will
be released by the end of 2018.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Human Centred Design
Outcomes: Curriculum Design, eLearning, mLearning
Themes: Youth, Education, Sexual Reproductive Health and Rights
Partners: OneWorld UK, Oxfam Novib, UNICEF, UNFPA
Region: Global

Happy Periods
Talking about periods can be embarrassing. But not talking about periods leads to misinformation, which can
result in unhealthy and potentially harmful practices. To open the discussion about menstruation and hygiene
for both and women in India, Simavi approached Butterfly Works to co-create an m-Health app aimed at
providing practical information, true stories and access to services. The app was developed during a co-creation
session with end users and partners in India to ensure that the most accurate information was delivered to the
right people in the right format.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Human Centred Design
Outcomes: Campaign, Mobile Application
Themes: Gender, Sexual Reproductive Health and Rights, Water, Sanitation and Hygiene
Partners: Simavi, Bihar Voluntary Health Association
Region: Asia

Quality Educators for All
Teachers working in countries with weak education systems are often overworked and undertrained. To arm
teachers in Mali with the support and development tools they need, we designed a digital training programme.
The Quality Educations For All tool was co-created with teachers, teacher trainers and Oxfam. This wellrounded app is available for use on feature and android phones and makes use of video, audio and text
formats. The training features are designed to be compatible with the teacher development system currently in
place. The app is available for offline use, making it easy to access in remote areas that are often left without
internet, or even electricity.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Human Centred Design
Outcomes: Teacher Training Model, Mobile Application
Themes: Education, Teacher Development
Partners: Oxfam Novib, Comic Relief, Femmes et TIC
Region: Africa

Activist Lab
The role of a civil society activist is demanding and often under-appreciated. To give those working towards
peaceful change the support they need, peace organisation PAX tapped Butterfly Works to develop Activist
Lab, a design thinking workshop package that gives activists the tools to turn innovative ideas into strategic,
concrete action. We designed a customised workshop package, complete with design thinking activities and
tools, to help activists work towards strategic, innovative and creative solutions for social issues. Activist Labs
have been held in Lebanon, Kosovo, the Netherlands and Sudan and have tackled such topics as public space,
urban development and public engagement. The package is currently being updated and improved based on
user feedback.
•
•
•
•
•

Services: Innovation, Human Centred Design
Outcomes: Toolkit
Themes: Peace, Active Citizenship
Partners: Pax
Region: Global

Tunga
The brainchild of Butterfly Works and social entrepreneur Ernesto Spruyt, the Tunga platform was designed to
connect African software developers directly to international team and projects, giving African tech talent the
same access to access to job opportunities as other developers around the world. As the project evolved,
Tunga has broadened its role to facilitate communication and project management between clients and
developers. The Tunga talent pool includes highly-skilled and trained developers, technical project managers
and customer care members, all of whom are available for hire using using a flexible, affordable and
completely transparent system. New applicants are regularly screened and make use of the training platform
to sharpen their coding, communication, work ethic and time management skills.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Innovation
Outcomes: Online Platform
Themes: Employment, ICT
Partners: Doen, Dioraphte, Oxfam Novib
Region: Africa

Great Idea
In Afghanistan, big leaps have been made in the educational sector and yet the incentive to keep young girls in
school remains frustratingly low. A lack of qualified female teachers means young women don't get access to
top education, nor do they see female role models they can relate to. Great Idea was designed as an answer to
improve the overall quality and access to secondary education for young men and woman. The tool includes
video lessons given by master trainers, both female and male, that make learning fun and easily accessible to
secondary school students. These video sessions can be broadcast in the classroom or viewed at home and a
mobile learning helpline has been established to allow students and teachers to communicate directly with the
master trainers.
•
•
•
•
•

Services: Technology, Innovation
Outcomes: Teacher Training Model, Mobile Application, mLearning
Themes: Education, Teacher Development
Partners: CHA (Coordination of Humanitarian Assistance), SMO (Saba Media Organization), Ustad
Mobile, Oxfam Novib, Ministry of Education Afghanistan, Roshan telecom, community leaders,
students and teachers from the Parwan province of Afghanistan
Region: Middle East

Wajenzi
Wajenzi means “builders” in Swahili. For Butterfly Works, it refers to the community of changemakers who are
looking to inspire positive change in DR Congo. Inspirational, real-life stories and experiences don't travel far
nor fast in the area, so we co-designed a mixed media platform to highlight local heroes and entrepreneurs
working towards creating a peaceful community and society. Using traditional media like radio and tv, modern
internet technologies, and even by connecting the community directly by mobile phone, the Wajenzi platform
builds a growing network of young and aspiring local changemakers. The Wajenzi network users are able to
freely communicate with each other to exchange stories of successes and obstacles, to ask questions and to
share tips and tools based on personal experiences.
•
•
•
•
•

Services: Human Centred Design
Outcomes: Campaign, Strategic Recommendation
Themes: Peace, Active Citizenship
Partners: Oxfam Novib, Radio la Benevolencija, Radio Netherlands Worldwide
Region: Africa

PAYE conference
In preparation for the SOS children’s villages regional conference on youth employability, Butterfly Works
conducted participatory design research activities with youth to ensure their perspective on the topic is
included during the conference.
•
•
•
•
•

Services: Creative Research, Human Centred Design
Outcomes: Programme Design
Themes: Youth, Education, Entrepreneurship, Employment
Partners: sos children's villages international
Region: Africa

Play and Learn with Miffy
Dick Bruna's beloved Miffy books feature a pure, uncomplicated approach to illustrations that really resonate
with young children between the ages of 0-5. In order to create characters for Early Child Development (ECD)
tools to be used worldwide, Butterfly Works looked to these illustrations for inspiration. We engaged with
children in countries such as Pakistan, China, Uganda and Venezuela to understand which animals, shapes and
names appealed to them. Their input and insights were delivered to a select group of illustrators and writers,
who used the rules of Dick Bruna's style of simplicity to create new sets of culturally and thematically relevant
Play and Learn with Miffy characters. These characters are used in books and educational tools around the
world to inspire fun and learning at an early age.
•
•
•
•
•

Services: Creative Research, Human Centred Design
Outcomes: Learning materials
Themes: Education, Water, Sanitation and Hygiene, Early Child Development
Partners: Mercis Publishing, international illustrators, writers and ECD specialists, Oxfam Novib
Pakistan, Fundación Empresas Polar, Mango Tree Uganda, Beijijng Design Week.
Region: Global

Skillful Artisan
Local female artisans in Pakistan come from an impressive cultural heritage of traditional arts. And yet
illiteracy, limited access to information and obligations to stay home makes it difficult for these artisans to
expand their businesses locally or even internationally. The Skillful Artisan is a training platform that reaches
out to home-bound women in remote areas of Pakistan and empowers them to take control of the production
process of their wares. With video tutorials based on theory and practice, design innovations and
entrepreneurial training, the platform enables artisans to improve their position in the marketplace. Armed
with business skills and production savvy, these artisans can cut out the middlemen who shape their businesses
and work their way towards financial independence.
•
•
•
•
•

Services: Human Centred Design
Outcomes: Programme Design, Curriculum Design, mLearning
Themes: Education, Gender, Creative Industry, Employment
Partners: Oxfam Novib Pakistan, IVS (Indusvalley School Of Arts and Architecture), IRC (Indus Resource
Center)
Region: Middle East
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BESÏUURSVERSLAG 2018
Statutalre naam:

Butterfiy Works

Vestlgíngspiaats:

Amsterdam

Rechtsvorm:

StiChting

DOELSTELLING VOLGENS DE STAÏUTEN

De stichting heeft ten doel het ontwikkeíen van nieuwe concepten en werkmethoderi gericht op
struórele armoedebestrl)ding in ontwikkelingslanden in samenwerking rnet parhculiere organisaties
en oveíheden.

OVER BUTÏERFLY WORKS

Butterfly Works is een internationaal opererende sociale desígn studio In meer dan 20 opkomende
economie&íi Werken w'j aan een betere toekomst, in co<reatie met NGO's, overheden, ambassades
en bedrijven. Met edueatie- eri communicatieprojecten, en met de Butteffly WoÏks Methode in het
haít van onze organlsatie, stellen wij lokaal talent in staat om posÏtïeve ver'andering te reaiiseren.

Het afgelopen jaar hebben we aan verschillende projecten rnet diverse partners gewerkt. Hierin
werken we sameri met organlsat)es als Oxfam, Warchild, Plan, GiZ en nog vele anderen. De
projecten variëren ven een aantel maanden tot meerjaren programma's. Wij werken zowel als
partner In een subsidie als onderaannemer op een afgskaderd onderdeel van een programma.
Sinds 2fü 6 werkeri we rnet holacracy, een organisatiemodei waarin zelfsturing centraal staat
0VER ONZE MEÏHODE

Bi3 Butteffly Works geloven wij dat een eenllng nooit zo slim is als wiJ samen eri dat elk probleem het
best kari worden opgelost door de mensen die het dageliiks ervaren. De gemeeinschap is dan ook de
driivende kracht achter al onze pmjecten en resultaten. Samen verzarnelen we middelerí,
mobiliseren we expertise en bouwen We úaar een sterk geheel Van.

De gemeenschappen waarin we sheïk.en, kampen vaak met uitdag+ngen als origelettardheid politíeke
en soelale conflicten en gebrek aan competenties of aari marktkansen. Maar ze lopen allemaal over
van dle erie brorí voor verandering: siimme, creatieve en gemotiveerde mensen. Onze methode

focust daarom op het mobiliseren'van die mensen en op empowerment, passend bii hun expeítise.
r)oor de waame te zíen van verschillende invalshoeken, komen we met hen tot vemieuwende en

effedieve oplossingen. We zien de Butteríiy Works methode vooral als eeri filosofie, met inmiddels
bewezen effect, duurzaamheid en spelplezïer waarin de eindgebruiker eeri centrale plek inneemt.

We snappen waar onze kraehterí liggen sn waar we het verschil maken, we zi3n alleen nog aan het

aanscherpen hoe we dit op de beste manier omschrijven. Butterfíy Würks is nog steeds in-

ontwikkeling. We hebben een team dat flexibel is en meegroeit met de onganlsatie. Iedereen beseft
zich dat we ais ButterFly Works anders moeten gaarí acteren om de benodlgde omzet te blijven
5
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behalen. En tegeíi)keríijd doen we nog altijd goed werk, hebben we positieve impact en zorgen we
voor het bereiken van groter publíek, met gebruiksvriendeli3ke en vernieuwende oplossingen voor
onze opdrachtgevers.

Irí 2fü 8 hebben we geleerd en gedesld met onze ümgeving middels inspiratiesessies en onze
methode tools verder ultqewerkt en online beschikbaar gemaakt. We hebben de methode ook
toegepast ín verschillende projecten. De rol van Butterfly Works is hierbii die van facilitator, waarbij

wij anderen ondersteunen om hun comrnunicatie uitlngen te co-creëren en gebruiksvriendelijk te
maken.

BESÏUUR

Het bestuur draagt er zorg voor:
dat de doelstelling van de stk,hting wordt negeleefd.
dat de rniddelen worden besföed aan de doelen en ooncrete programma's en activiteiten die
biJ de verkrilging van de middelen zi}n aangegeven.
dat de kosten van de werving van de fondsen in redelijke verhouding sföan tot de vervvachte
opbrengsten en dat er deugdelijke methoden bij het werven worderi get+ruikt.

dat de beoogde fondsenwerving vooraf in een plan wordt vastgelegd, waarin is opgenomen

*

voor welk doeí de middelen worden verworven, hoeveei daarvoor nodig is, welke
wervingsmethoden worden gehanteerd en de kosterí in relatie tot de veíwachta opbrengsten.
dat er op de juiste wiize wordt omgegaan met vrijwilllgers.
dat de stlchtíng beschikt over de voorzieningen welke noodzakeiiik zijn om het functionersn
van de stichting adequaat te kunnen beheersen en risico's tijdig te signaleren en te rnanagen.

opstellsn van het jaarplan.
opsteilen van meerjarenplan.
Het bestuur bestond in 2018 ult:

Hanja Holm (voorzitter)
Michiel Huisrnan
Merel van der Woude

Bestuurders Hanja en Michfüí ziln aangesteld per 1 juli 2012 en Msrel Is per 11 april 2017

toegeh'ederi íot het besfüur.

Het dageli}ks bestuur ofwel de directie:
wordt benoemd door het bestuur

de taken en bevoegdheden worden vastgesteld door het bestuur.
Het dageliJks besfüur bestond in 2Cll8 uit twee van de ieden van het bestuur: Merel van der Woude
en Hanja Holm. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad yan Ïoezicht.

a

ter ideniificatie
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Stichting Butterfly Works, Amsterdam
RAAD VAN TOEZICHT

Sinds november 2009 kent Stichting Butterfly Works een Raad van Toezicht (RvÏ).
De RvT heeft tot taak het toezlcht 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 stichtíng aan de Raad zijn opgedragen en toegekend.
In de RvT hebben zittirig:
Patrice van Riemsdiik (voorzitter)
Anlta van Dufö

Bas van Berkestiin
Arnoud van aer Zee

Naam RvÏ I!d

Benoeming leherbenoemirig 2eherbenoeming Aftreden

Patrice van Riemsdíjk

1-1-2Cll3

1-1-2017

Aníta van Duin

1-1-2013

1-1-2017

1-1-2021 1-1-2025

Arnoud van der Zee

1-1-2016

1-1-2020

1-1-2024 1-1-2028

Bas van Berkenstiln

1-1-2016

1-1-2020

1-1-)!024 1-1-2028

1-1-2021 1-1-2025

ef (,ode Wiiffels arí 5.4 Ild l
- benoeming voor rííaximaal 4 jaíir
-mgXltrdïfil"%eíè"K«ïN ííótbgnOhmïnQ??

De RvT heeft In 20'l8 zes rnaal gezemeníiik met het bestuur vergaderd en eenmaal zonder het
bestuur Verder hebben er nog vele inforrnele vomien van (telefonisch) overleg plaatsgevonden
í3dens de formeíe vergedenngen ziln conform de Code Wilffels alle punten waarop de RvÏ toezicht
dient te houden om beurten besproken en naar meníng van de RvÏ afdoende behandeld
8ÏAÏUTËNWllZlGlNG

[]e statuten van de stichting zi)n in rïovember 2009 aangepagt en aangesóerpt coiiíorm de eisen
gesteld iri de Code WJfels en de aangescherpte ANBI regeling ten aanzíen van de toezicht
houdende verpik,htingen.

F-ONDSENWËRVING

De stichting hsnteerde in 2fü8 fwee strategieën ten aanzien van fondseriwerving:
Institutioneíe fondsenwervíng, altijd in samenwerking met een lead parföer.
Subsidieaanvragen op projectbasis.

De vvl3ze waarop de stichtlng dlt doet staat beschrevsn in het fondsenwervingsbeleid.
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VEBANÏWOORDING 2018

Iri 20l81ag de focus op het varwervan van en uítvoeren van (kortlopende) proiecíen met huidige en
nieuwe partners. Er ig een divers klaríten en partner bestand waar we verschilleride projecten mee
uitvoeren. We zoeken actÍef contad met nïeuwa partners, via gesprekken, en events/workshops
wsar BW zichzelf en haar werk en methode presanteert. Er is focus aangebracht in het
dienstenaanbod en er zal aandacht gegeven blijven worden aan het behoud van innovatie in de
prOjeden.

COMMUNíCATlE

De huidige markt heeft behoeÏe aan focus en ean hele duideliike boodschap. We zijn er de
afgelopen )aren goed in geslaagd orn ambessadeurs voor het vverk van BW binnen verschíllende
NGO's te creéreri, om meer ambassadeurs te vinden en om de huidige ambassadeurs beler in te

zetten zi3n duideli)ke teksten en (fysiek en digitaal) matenaaí nodlg Hiermee kunnen we nieuwe
organisahes aantrekken eri onze ambassadeurs ondersteunen om ook anderen in de organisatíe en
bil partnerorganisaties te kunnen vertellen vvaarv«xyr ze het beste bi) BW kunrien ziln
In 2018 is veel aandacht besteed aan de aanscherping van de Brand strategie en bi)behorande
oomn'iuni»tie uitlngen. Er is een ríieuwe brand ínanual ontwikkeld en er is gewerkt aan het
raalisersn van een -nieuwe website, welke fö 20'l8 is gelanceem.
De nieuwsbrief heefi er ook in 2fü 8 voor gezorgd dat we meerdere keren gevonden zijn door nieuwe
partners, en Facebook en Twmer bliiven goeds kanalen om onze boodschap te zenden en ons
netwerk uit te bouwen.

In 2C)18 zijri we doorgegaan met het vinden van relevante podia om Butteífly Works eri ons werk
kenbaar te maken, we hebben (2esproken op verschillende (internationale) congressen. De
inspiratiesassies bij ons op kantoor blijven hierblj van groot belang en ieveren hler ook een positieve
bijdrage aan.

BELEIDSSTUKKEN:

Conforrn code Wijffels ziin alle noodzakeliike beieídsstukken opgesteld, welke op aanvraag

verknjgbaar zijn.

füEKOMST:

In 2Ö"l8 is gebleken dat er indemaad behoefte is eri blÍjft aan onze diensten en servïces en hebben

wli een aantal nieuwe paítners kunnen toevoegeri, zoals Solidaridad, Plan (Fföland) en
Partos/Spindle. In 2fü 9 zal de focus Ilggen op het verder veraterkan en uitbreiden van deze

paítnerschappen door middel van het ii'Ítvoeren varí huidige en nieuwe projeden.

In 2fü 8 ziln we gestart rnet onze toegevoegde waarde binnen de prolecten explicieter te maken
Daarnaast is in de vernieuwde Brand strategy en de bilbehorende cornrríunicatie uitingen onze rol

uitgewerkt en deze kan daardoor in de verschillende uítingsvormen beter gecommuniceerd worden.

Veioigens willen we groeien door samenwerking. In 2019 íigt de focus op het vergroten en

uitbreiden van one netwerken en orïze naamsbekendheid vergroteri. We zoeken ook actief naar
a
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financiering (via subsidles en opdrachten) waarbinnen we onze methode bliiverid kunnen uitwerken
en vernieuwen en verspreiden.

Om ervoor zorg te dragen dat er voidoende buffer aanwezig is om de tarugloop in subsidies te
kunnen doorstaan wordt er ook in het komende Jaar blijvend op de >shflow gestuurd. We streven na
om het komende jaar af te kunnen sluiten rnet een positief resultaat en zo voor de kíekomst een
reserve op te bouwen om eventueel afnemende inkomsten te kunnen opvangen.
De huidige pipeline lijkt voldoende om in ieder geval dezelfde omzet te realiseren ais in 20'l8.
Het blijft een noodzaak om in het eerste kwartaal van 2C)19 te focussen op business developmerit.
Blnnen business development wordt noq steeds de volgende strategie aar'igehouden:

1 .) Kleine opdrachtan irí de vorm van co<reatlea die tot grotere proiecten/opdrachten
moeten leiden.

2.) Middelgrote opdrachteri die tot een iaar in uitvoer kosten.

3.) Grote 'programma' opdíachten die meerdere Jaren uitvoer kosten. met al bestaande
partner organisatles.

Creatief netwerk en Lokale partners in deslgn research.

In de toekomst gaan we nog meer met lokale creatieven werkeii wat een behoefte is die we van
versdiiíiende klanten terug horerí. Dit maakt het makkeliiker om iokaal en kostenefficiënter te
werken . Hiervoor ziln vte in 2Cll8 begonnsn rnet het opbouwen van een rieMerk van creatieve
partners die onze methode begrl)pen en kunnen uitvoeren In 2018 zljn 2 e.erste partner eangehaakt
Nairobi Des+gn Institute and Mango Ïree Uganda In 2C)19 zullen we nieuwe partners aarihaken
FINANCl?LE ONTWIKKELINGEN

Voor 2Cll F3 was in de begroting iri het jasrverslag een omzet van € 1 .074.335 gebudgetteerd met een
resultaat van 40:4.677. De gebudgetteerde ornzet bestond uit € 574.463 aan omzet uren en € 499.872

aan doorbelasten kosten.

De gereaí)seerde omzet in 2018 is totaal €' 688.öl5 bestaande uit € 496.905 aan omzet urerí en €
1 71 .610 aan doorbelaste projed kosten. Het verNes over 2018 bedraagt € 94. 1 94 en zal onttrokken
worden aan bestemmingsfondsen en de overige rsserves als continuÏteitareserve. Na deze
onítrekkirig bedraaHt het vermogen € 21894i waarvan de overíge reserve € 212.643 bedraagt.
De liquiditeitsposítie is als gevolg van de subsidie en de afronding van de proJecten uit het

bestemmirigsfonds toegenomeri van € Th 1 8.840 aan begin van het boekjaar naar € 161 .945 aan het
eiiide van het boek)aar.
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Voor 2019 is de voigende begroting opgesteld.

tdyp41-Bffievl!y Í'€f4 .

- ' - Budget20í"

(

, Il&a - -lo('s 'ya

€ 500.000

Omzet proiect kosten

i 250.000

Totaal omzet

€ 750.000

Overhead

. €396.253
l
€36.300
l

Staffing

l

Omzet subsJdies opdrachten

l

"HousÍng'-oosts-'-""""""' """""""""""""""""""" € 5.700

IGeneral »sts
ISales costs

l
'

€l7.4Cl0

€12.000

ínterest/banking coats
Toföal kosten

€ 250.000

ï

l

Out of pocket proJectkosten

r
l

I

r

€24.í27

l

r
IResultaat

€ 250.000

l

Totaal pmJectkosten

IQ
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RISICOANALYSE

fö de sector waarin wij werkzaam zijn (onfüvikkelingssamenwsrking) zijn onze partners en
opdrachtgevers veelal aftíankeli)k van subsidies en fondsen. De tralecten om geld aan te vragen bij
die subsidiea erí fondsen duren lang (afhankeiijk van het fonds 3- 6 maanden) en ziin onzeker door
grote coriwrreritie. Dit betekent dat wíj een lange leed tijd hebben voor projecten. We zorgen er
daarom voor det er altild meerdere aanvragen tegelijk loperi en dat we een half jaar vooruit plannen.
Daarríaast zÏ]n wíj meestal geen hoofdaanvrager, maar paíner of onderaannemer. Het is regelmatig
zo dat ala het project dan doorgaat, we afhankelijk zi3n van de klant wanneer de opdracht en de
werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, waardoor wij or'ize capaciteit en plannirig goed in de
gaten moeten houden.

In de afgeloperi )aren hebben we gemerkt dat er soms onvoldoende budqet is bi) oríze k!anten om ons
in te huren en dat we niet altild kunnen (en willen) irivliegerí om onze methode lokaal toe te passen In
de landen waar wlJ werkzaam zi3n gelukkig steeds meer lokale organisaties zi)n dÏe een (deel van)
ünze services kunríen uï'uoeren en wij streven er naar om meer en meer met lokale partners samen

te werken, op onze methode eri in de creatleve industríe.

De landen waarin wij werken met onze partners/klanten zljn risicolanden (met Instebiele regeringen en
waar oorlog en natuurrampen voorkomen) waardoor projecten soms op het laatsfö moment vúorden
uitgesteíd. Wíj houden hier rakening mee door op de momenten dat proJecleri worden uitgesteld aan
imerne prolecten te werken, en werïcen rÏíeestal nlet in de meest fragiele gteten.

Amsterdam, 1 1 september 20aí 9

Het bestuur,
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BALANS PER 31 [)ECEMBER 201 8
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

ï

'?

VASÏE ACalalVA

MATERIËLE VASÏË ACÏIVA

(i)

Verbouwingen

2.930
4,128

Inventaris

Fi?sci?ïi?e VASTE ACTIVA

(2)

3.554
1.568

7.058

5.122

1

1

VLOÏENDE ACTIVA

Vorderingen

(3)

Debiteuren

80.846

65.802

Overige belastingen en
premias sociale verzekeringen
Overige vorderingen en

3.779

overloperíde actfüa

Liquide middelerí

97.018

(4)

207.752
177.864

277.332

íei.g<s

118.840

346.868

4C)1 .298
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PASSIVA
31 decamber 2fü8
€
€
VERMOGEN

3'l deoember 2017
€
€

(5)

Continu'íteitsreserve

212.643

Bestemmingsreserves

308.733
5.i23

6.298
218.941

313.855

LANGLOPENDE SCHULDEN
KC)RTLOPENDE SÖHLlu)EN

20.800

(6)

Crediteuren

14.955

29.795

Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies
sociale verzekerlngen
Overige schulden en
overiopende passlva

11 .646

10.972

46.484

10i.326
127.927

87.443

346.868

401 .298

:i4
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018
€

Begroting
Begrol

Realisatie

2018

2,017

€

€

BATEN
Subsidlebaten

Consultancybaten

(7)
(8)

i70.692

216.379

496.362

664.770

1.462

2.162

Giften en baten uit fondsenwerving (9)
Financiële baten

Overige baten

(10)
(11)

SOM DER BATEN

668.515

1.C)74.335

883.311

499.872
459.127
1.200
109.460

857.708
515.722
4.646
2.567
98.286

LASTEN

Directe uitgaven aan projecten (1 2)
Firianclële iasten

'(15)

Overige bedrijfslasteri

(16)

673.455
441.175
2.770
1.491
85.772

Cormctie voor doort+elaste kosten naar

-441.234

-499.872

-522.064

SOM DER LASTEN

763.429

569.787

956.845

RES'ulLÏAAï 'VC)OR'BELAS!öl.NC3E:N

-94.914

4.877

-73.534

Personeeislasten

Afschrijvingen

(13)
(14)

directe uitgaverÏ aan projecten (1'7)

Resultaat deelneming

(18)

Vennootschapsbelasting

(ig)

44

RESULÏMT NA BELASTINGEN

-94.914

4.677

-73.578-

-96.090

4.677

-39.809

1.176

0

-4.84f>

0

ü

-29.123

0

0

0

-94.914

4.€377

:73.57B

RESULTAATBE8TEMMING

Overige ressrves
Bestemmlngsreserve vaste activa
Bestemming$fonds overïge pro%ectbn

Bestemmingsfonds MFS Íl
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
At.eeiÏe Ïoei?ichÏixaex
ACTIVIÏE?TEN

Bi) notariele akte d d 'I 5 september 2004 is opgericht de stichting "Stichhng Butterfly Works"
De activiteiten worden met ingang van voorgenoemde datum voor rekening en risico van de

Stichtíng Buíterfly Works.

De stichUng heefi ten doel:

Het ontwikkelerí van nieuwe concepten en werkmethoden gericht op strudurele
armoedebestnldíng in ontwlkkelíngslanden in samenwerking met partículíere organísatíes en
overheden.

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

Feasibility studies;

* Contextual research;

* Curriculum developmerít;
Content editing;
é
Ar'Work design;
*
(Social) Product development;
*

@

Product Innovatior'i;

'*

Garr?e development;

*

Mobile solutíons;

.*

Visualisation / Graphics;

:*

Quality control and overalí sustainability;

*

PaÏtnerships & Alliances;

*

Train the Trainer;

.*
0
I

Trendwatching;
Co-creation Workshops;
(Social)business Development;
Organisatieadviezen.

CONTINUÏÏEIÏ

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelíing.
VasÏieixesúüpes, RECHTSVöRM EN INSCHR?JFNUMMER HANDELSREGISTER

De stichting is feitelijk gevestigd op ms. van RiemsdiJkweg 57, I C)33 RC te Amsterdsm en is
ingeschreven biJ het handelsregister orider nummer 342al 3609.

J1
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8Ïasa

De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalíngen varí Titel
9 Boek 2 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (RJ640).
SCHATTINGEN

De opsteiling van de jaarrekening vereist dat het bestuur »rdelen vorrnt en schattlngen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde vvaarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderlíggende veronderstellingen women vooitdurerid beoordeeld. Herzieningen van
schaföngen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en iíi
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevoígen heeft.
OMZETBELASTING

De stichting is belastingplichtig voor omzetbelasting. De stichting houdt rekening met een
volledig recht op aftrek voorhefflng btw voor MSF-2 en dergelijke proJecten, op grond van

Resolutie BTW-283 en de toezeggfög van de staatssecreÍaris van financië-n (bi3 de

kamerbeantwoording d.d. 8 april 2015, DGB/201 5/1 328).
ALGEMENE GRONDSLAGEN
ALGEMEEN

[)e jaarrekening is opgesteld in overeensternrÏÏing met de wetteliike bepalirigen van Titel 9
Boek 2 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zi}n door de Raad voor

de Jaarverslaggeving, De Jaarrekening is opgesteld in euro's.

De Jaarrekeníng is opgemaakt op basis van hístorische kostprijs. De waameririg van activa
en passiva geschiedt, voor zover nlet anders ís vermeld, tegen nominale waarde.
Bateri vvorden toegerekend aari de per{o«ie waarin ze zijn gereeliseerd. Lasten worden
verarúwoord in het laar waann ze voorzieíibaar zÏ3n De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaiíng zijn ongewiizigd gebíeven ten opzichte van het

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in
de desbetreffende paragrafen.
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GRONDSLAGEN VOOR WüRDERlNG VAN ACTIVA EN í)ASSIVA
MATERIËLË VASTE ACÏIVA

De materiëíe vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigings!asten, verminderd met íineaire afschn)vingen bepaald op basis van de
geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde De afschrilvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffirígswaarde of vervaardigirÏgsiasten
FlNANCl?LE VASTE ACTIVA

Deelnemíngen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd
voigens de vermogensmufötlemethode (nettovermogenswaarde) Warineer 20% of maer van
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er írívloed van betekenís
i8.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan ürivoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagerí, wordt uitgegaan van de waarderingsgronds[agen van de
desbetrefferide deelnemirig.

VORDE:RINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde orider aftrek van voorzieriingen

wegens oniribaarheid.
LIQUíDE MIDDELEN

De Ilquide middelen zijn qawaardeard tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrïJe beschlkking staan, dan wordt hiermee bij de waameriri(;) rekening gehouden.
VERMOGËN

De ovenge reserves betreft het vn) besteedbaar deel varí het vermogen De overige reserve
wordt gevormd uit de resultaatbestemming De stichting zal níet mear verrnogen aanhouden
dan redelílkerwí)s riodíg ís voor de oontínuíteit van de voorzisrie werkzaamheden van de
stichting.

SCHULDEN

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders bepaald.

Iq
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

Bateri en lasten worden toegerekend aari het jaar waarop ze betrekking hebbeíi. Baten
worderi 81echts opgenomen voor zover ziJ op balansdatum zi3n gerealiseem Verplichtingen
en mogelijke verliezen die huri oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
iri acht genomen indieri zij voor het opmakeri ven de jaarrekening bekend zijn geworden.
RESULÏAAT

Met iriachtnerning van de hÏervoor reeds vemaielde waarderíngsgrondslagen, wordt het
»epaald als
al het verschil tuasen de opbrengstwaarde van de geíeverde prestaties en
resultaat bepaald
verrichte diensten enerziids en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen hístorische kostprijzen.
öveeheiüssuasioíes

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en iasten in het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijri gederfd, of waríneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. [)e baten worderi verantwoord ais het
waai,+chijnlijk is dat deze worden ontvangen.
LAS'l'EN PROJECÏEN

Onder deze post vvorden de directe projectkosten geboekt alsíÏíede de directe urari van de
persorÏeelsleden. Het uurtarief van de personeelsleden wordt verhoogd met een vast bedrag
voor de indkecte uren van aíle personeelsleden en een dekking voor de overige

bedrilfsíasten Deze opslagen zí)n dezelfde zoels díe worden berekend voor de begrotiríg van

het betreffende iaar. Aan deze begroting en daarrnee explicjet ook aan de gehantearde
uurtarieven wordt door het bestuur de Raad van Toezícht en betrokken partí3en, zoais Oxfam
Novib, vooraf een akkoord gegeven.

PERSONEEL8BELDNINGËN

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeídsvoorwaarderi verwerkt iri
de staat van baten en lasten voor zover ze ver'schuldigd zijn aan werknemers respectievelijk

de belastingautoríteit.
AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen op de materiële vasfü activa zijn berekend door rniddel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische

levensdufü. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen, boekwinsten ed'íter alleer? voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

»
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FINANCIËLE BAÏEN EN LASTEN

De rentebaten en -lasten betrefferí de op de verslagperiode be'h'ekkirig hebbende
renteopbrengsten en -iasten van uitgegeven en onföangen leningen.
VENNOOTSCHAPSBELASTING

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat

van baten en lasten, rekening houderid met beschikbare, fiscaal comperísabele verliezen uit
voorgaande boekJaren (voor zover niet opgenornen in de latente belastingvorderingen) en
vn)gestelde winstbestanddelen en na biltelling van niet-aftrekbare kosten Tevens wordt
rekening gehouden met wi)zigingen die optreden in de laterite beíastingvordenngen en latente
belastirígschulden uit hoofde van wi3zigingen in het te hanteren beíastingtarief

2C)
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5. ÏOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1 . MúÏeaiei.e VASTE ACTIVA

Vert+ouwin en
€

Boekwaarde per 1 januari 2ü18
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrilvingen eri
waardeverminderingen

12.087
-8.533

Boekwaarde per 1 jaÏíuari 2fü8

3 ,554

Inventaí'is
€

Totaal
€

89.058
-87.49ü

101.145
-96.023

1.568 3

Mutaties

Investeríngen

Afschrijvingen

E3oekvvaardieï per 31 decamber 2C)18
Asnschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen sn
waardeverrninderlngen
Boekwaarde per 31 december 2018

i.ioo
-1.724

3.543

4.B43

-983

-2.7ü7

-624

2.560

1 .936

13.187

92.801

105.788

-10.257

-88.473

-98.730

2.930

4.128

7.058

Afsí,hrijvingspercentages

%

Verbouwingen

20

Inventaris

20

De inventaris worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoeríng.

,!1
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2. Fisaííciät.e v»sre úcÏivú

??
€

Boekwaarde per 1 januari 20al8

?.

..paal

?€€

í
- €

1

1

MutaUes

Aankopen
Verkopen

1

1

-1

-1
1

1

Boekwaarde per :31 de»mber 2018
Aanschefflngswaarde
Resuítaat deelnemíng

1

1

E3oekwaarde per 31 december 2018

1

1

Op 18 mei 2018 ziln de aandelen in Tunga B.V. geleverd aan het management. Stichting Butterfly

Works heeft in ruií 49 certifieaten ín Stichting Administratiekantoor Tunga verkregen-die 4,9'!4
vertegenwoordigen in het kapitaal van 'Tunga B.V.

De certificaten zíjn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

3. VORDERINGEN
31-12-2018
€

31-12-2017
€

DEBITELIREN
Debtteuren

81 .668

Dub[euze debiteuren

65.802

-823
80.846

Ovepiee saosÏihaex EN PREMIES
SOCIALE VERZEKERINGE:N

Omzetbelasting

3.779

22
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OVERIGE VORDERINGEN [:N

overlopende actíva
Overige vordsringen
Overlopende activa

4B.770
50.250

59.424
147.918

97.020

207.752

26.844
14.245
5.680

45.858
14.245

4eï.770

59.424

Overïge vorderingen
Rekenlng oourant Tun.ga B.V.
Lening u/g Zaila
Webslte

REKENING-COURANT TUNGA B.V.
2018
€

Stand per 1 januarí

2017
€
45.589
-18.744

Mufötie

Starid per 31 december

26.845

15.955
29.634

-g

LENING u/a ZAILA

Stichting Butterfly Works werkt sarnen met de organisatie Zaila aan het Taragalte Project. In het kader

van dit project heeft de Stichting in 2fü 3 aarÏ Zaila een lening verstrekt van

€ 15.000. De rente bedraagt vanal "l januari 2014 5% per jaar. Voor 20í8 is afgezien van het ín
rekeniríg brengen van rente.
Lening u/g Zaíla

2018
€

Stand per i }anuari
Aflossing

2017
€
14.245

Rente

i3.566
678

Stand per :31 decembet

14.245

i4.245

,p
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.31-i 2-2018

.L?

€-

€

Oveí?íopexoe ACTIVA
Huur
Rente

Ziekengeid
Nog te factureren pmjecten
Overl(le vorderingen

4

138

40.584

146.862

9.662

Overige overlopende posten

El!8
50.250

147.918

4. L?QUIDE MIDDELEN
31-12-2018

31-12-2017
€

n
Rabobank NL42 RABO 0117.7120.00

rekening-courant

Rabobank NL95 RABO 1266.784B.07

bedrljfsspaaiÏekening

ASN B?ank NLO5 ASNB 8804.4153.98

speren zakelijk
Rabobank Work in Progíess
Kruisposten

43.371

52.829

102.136

2.081

584

54.472

13.81i

8.374

KaS'l

2.072

Kas vreemde valuta

102
982

.-

161.945

118.840

De liquide iÏiiddelen staan volledig ter beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

5. VERMOGEN

CONTINU?TEITSRESERVES
2018
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per :31 december

2(;)17
€
308.733

348.54i

q

-39.809

2-12.643

3i-i2ügOi8
€

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreseíe vaste activa

aoaa

31-12-2017
€

9

2018
€

BESÏEMMINGSRESERVE VASTE ACTIVA
Stand peí i ianuari

Dotatie

Resultaatbestemming

Stand per 3al december

5.122

g(17
€

5.122

9.7B8

5.i22

i.ji

9.788
-4.646

6.298

g

Uit de bestemmingreserve voor de activa valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van
baten en lasten een bedrag vri) naar rato van de afschri)vingeri op het matenaal vast actief

2)

Á
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6. KORÏLOPENDE SCHULDEN
2018
€

2017
€

Freekick Holding B.V.
Crediteuren

!4.95!2,

20.800
9.187

14.995

29.987

De lening van Freekick Hoidirig B.V. zijn facturen weike zíln gesfüurd aan Stichting Butterfly
Works voor werkzaamheden voor het project Tunga B.V. De rente op deze lenir'ig is 4oA per
jaar. 25 mei 2018 ís rnet dhr. E Spruyt overeenstemming bereikt om de lening van Freekïck
Holding B.V. over te dragen naar Tunga B.V.

2018
€

2017
€

OVERIGE aaasÏiwees [?N PREMIES
SOCIALE VERZEKERINGEN

Loonheffing

10.792

9.716
i.371

Omzetbelasting
Pensioenpremies

----3
10.Q72

11.847

OVERIGE schuí..otx EN ovesíopexoe
PA8SIVA

Oví=qíopexoe PASSIVA

5

,31-12-2017

€

€
101.326

46.484

9.í96
6.278
9.227
70.881

i3.189
5.034
12.631
15.338

5.743

292,

g

46.484

Ovapu.opaxoe pússivú

Reservermg vakantiegeld

Reservering vakantiedagen
Accountants- en administratiekosten

Vooruit ontvangen baten
Overige
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N!ET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
MEERJARIGE. FINANC?ËLE RECHÏEN EN VERPLICHTINGEN
HUURVERPLICHTINGEN ONRöERENDE ZAKEN

Stíchting Butterfly Works huuit vanaf í februarí 201 1 voor de uitoefening van haar activiteiten
een bedrijfsruimte gesitueem aaíí Ms. van Rierrísdijksweg 57 te Amsterdam..
De huurovereenkomst is per í4 mei 2018 verlerigd wordt tot 31 augustus 2020.

€ 7.947,64 huurprijs

€ 250,76 bijdrage conceptmanagement vermeerder met btw

€ 38,00 voor'achot servicekosten.
HUURRECHTEN ONROERENDE ZAKEN

Stíchtirig Butteífly Works verhuurt vanaf "l januari 2013 werkpiekken aan de Ms. van
Riemsdijksweg 57 te Amsterdam. Per 1 januarí 2018 is de huurovereenkomst verlengt voor
de periode van een jaar eindigt ven rechtswege op 31 december 2019. De opzegtermijn van
deze huurovereonkomst betreft 3 maanden.

De vei+iuur per 1 januari 20'17 bedraagt en word maaridelijks gefactureerd:

€ 1.800,00huurprijs
€ 100,00bíjdragekaritinekosten

27
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TOELICHT!NG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie 2018

7. SUBSIDIEBATEN

Begrotlng

'go i4

-Í

€

Realisatie
201?
€

Nederlandse overheidssubsidie MFS li

Overige subsldies

170.692
170.692

176.000
iïe.ooü

216.379
216.379

Per 1 )anuari 2016 orífüangen wÏ5 de Nederlsnde+e overheidssubsídie MFS ll nieí meer dus
zíJn er geen inkomsfen meer. De ovarïge subsidie en omzet consultancy betreft oíÏÏzet op
projectbasis. Voor 2fü 8 was alleen Woi'k in Progress een subsidieproject.
8. CONSULÏANCYBATEN

Omzet oonsultanq

g?

q

6p

g. GIFTEN EN BATEN Ul"I' FONDSENWERVING

Donaties en giften
iO. Fixúscieu: sxÏew

Rente beíijfsspaarÏ'ekeningen
Rente Tur+ga B.V,
Rente lening u/g Zaila

il6
1.348

138
1 .346
678

1.462

2.162

a
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1 1 . OVERIGE BÁÏEN

Begroting

Reaiisatie 2018

Realisatie
2017

2fü8

€

€

Overige baten

€

i.897
1.697

12. UITGAVEN AAN PROJECTEN

Besteed aan overïqe projecten

873,456
673.456

857.708
1.CI74.336

857.708

i3. PERSONEELSLASTEN
Lonen en salarissen
Socïale lasten

361.158
57.533
22.484

Overige personeelslasten

441.175

432.286
63.651

,ji

3?7

515.722

Lonen en solarissen
Bruto ionen

Mutatie vakarítiegeld verplichtlng
Mutatie vakantiedagen verplichtfög
Vrijwiíligers
Inhuur extem peïrsoríeeU
ovarlge externe personeelskosten

Onfüangen ziekengelduitkeíingen

283.8ö4

339.573

21.374
- 762

24.858
5.035
336

72.436

62,485

376.652

432.286

15.494

Onföangen subsidies
361.158

432.286

i

:':,":,
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SOCIALE LASTEN

Realisatie20l8 Begroting

Realisatie
2018

ë-

€

Premie zorgverzekeringswet
Sociale lasten

2fü7

ï

20.646
36.887

23.901
39.750

57.533

63.651

Overige personeelslasten
Reis-en verblíjflasten

11.964
2..404

Kantinelasten

Opleidingslasten
Overige

7.oí5

1.422
6.694

2.048
4.297
6.482

22.484

1 9,7?85

PERSONEELSLEDEN

Bij de stichting warer'í in 2018 gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam (2017: I C)).
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14. AFSCHRUVINGEN

Realisatie 2018

Begrotfög

Realisatie

2,017

€

2018
€

Materiële vaste activa

€

2.7C)7

4.646

2.707

4.646

í.030

1.153
"I.4ú4

15. FlNANCläLE i?úsÏeh
Bankrente en kosten

Betalings- en koersverschíllen

46i
1 .490

i.200

2.587

36.046
16.223
5.327
28.176

34.800
19.020
26.720
28.920

27.909
2Cl.665
4.741
44.951

85.772

3?

g

16. Overíge bedríifslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten

Verkooplasten
Aigemene lasten

ml
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Stichting Butterny Works, Amsterdam

HUISVESÏINGSLASÏEN

Realisatie 2fü8

Begrotin«)

€

2018
€

Huur kantoor c.a.

34.496
11.188
7.068
160
2.335
-19.200

Gas, water, liít
Schoonmaakkosten

Onroerendezaakbelasting
Ove$e huisvestingslasten
Doorbelaste huur

p

Realisatie
2017
€
34.fü9
io. 179
5ü4
522
2.576

,jj?
34.800

27.go9

KANTC»ORLkSTEN

Kantoorbenodigdheden

1.295
9.35i
4.499
117
980
1.730

Cornputerkosten
Commun=tiekosten
Porti
Contíibuties en abonnementen

Hosting /Internet

16.223

568
10.276
4.587
ioa
3.492
i .634
19.020

20.665

VERKOC)PLASÏËN

Relatiegeschsnken
Rels- en verblijfkosten
Afschr{jving dubieuze debiteurerí
Representatielasten

40
3.307
i7B
823
940
39

Congressen, semÍnars, symposia
Overigs verkoopkosten

5.327

5
3.399
1 .337

26.720

4,741

ALGEMENE LA8TEN
Accountants- en administratielastsn
Advies- en inforrnatiekosten

9.215

18.076
7.5ü0
9.822

4.433
io.zsi
3.758

Verzeker{ngen
Kosten oninbare omzetbelasting
Overige algemene lasten

6.3€)2

520
28.í76

3.251
28.920

44.951

R

idín?tíe?
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Realisatie

Begroting

2Cll8

2018

Reaiisatie
20í7

€

€

€

17. DOORBELASTE KOSTEN NAAR
442.234

PROJECTEN

522.064

28. RESULTAAT DEELNEMING

Tunga B.V.

44

19. VENNOOTSCHAF'S-BEI,ASTING

De belastingen over het resultaat over 2018 bedraagt € 0 (2017: € 0).

BESTEMMING SALDO BATEN EN LASÏEN

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemmíng van het saldo

ven baten en lasten-

Het negatíeve saldo van baterí en lasten over 2fü 8 is ten gunste gebracht van het vermogen

u
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Aímsterdam, 11 september 2CH 9

Het bestuur:

40M. van der Woude

H. Hoim

ismarí
p.4

De rsad van toezicht:

7,fa)
l
..X

3,""

?%

ïa""""'

.7S?,
P.F. van Riemsdíjk

"Í
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OVERIGE GEGEVENS

»
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Butterfly Works

Sitiopaík 2-4
3941 PP Dooín

Postbus 294
3940AG Doom

T (0343) 41 59 40

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 20'l8

F (0343) 41 44 78

doom@vaníeeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Ons oordeel

KvK ní. 09a68872

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Butterfly Works te
Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeff de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Butterfly
Works per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 0rganisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Butterfly Works zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vi0) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere ínformatíe Naast de
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het bestuursverslag;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Van Ree A««ouníaníi is een handelsnaam van Van Ree Accoun+an+s en Belaiíingadviseuíi Bv
Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vooywaaíöen van íoepassing die gedeponeeíd ziin ondeí nummeí 40481496 bij de Kameí van Koophandel {e Utíechí.
Op veízoek women öeze kosíeloos íoegezonden.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 0rganisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezícht voor de
jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeff om de stichting te
Iiquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten ín de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een
hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

VAN REE

ACCOUNTANTS
íegisíeíaccouníams en belasíingadviseuís

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschrifien, de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschriffe, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continuïteit níet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

VAN REE .,- " ACCOUNTANTS
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Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Doorn, 11 september 2C)19
Van Ree Accountants

w.g.

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant

