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1. Accountantsrapport
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Stichting Upside Down
Ter attentie van het bestuur
Loolaan 47
7314 AE Apeldoorn
Rosmalen, 28 augustus 2021
102950

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Upside Down te Apeldoorn.
1.1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Upside Down te 's-Hertogenbosch
beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling.
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen
bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met
betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Upside Down per 31 december
2020 en van het resultaat over 2020.
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1.2 Algemeen
Vergelijkende cijfers

Samenstelling Bestuur
Het bestuur van de Stichting Upside Down wordt gevormd door:
L. Germs-Schuitemaker, voorzitter. Nevenfuncties: Lid van Raad van Advies van Senszo, kleinschalige
dagbesteding.
F.H.G. de Vries-Henkes, penningmeester. Nevenfuncties: Senior medewerker Fleetmanagement bij BNP Paribas
Leasing Solutions NV, afdeling Equipment & Logistic Solutions te ‘s-Hertogenbosch.
C.J. Merx-Migo, algemeen bestuurslid. Nevenfuncties: Zelfstandig ondernemer en multidisciplinair therapeut bij
Down My Tribe, simulatiepatient bij Radboud UMC te Nijmegen.
Activiteiten
De stichting heeft ten doel: meer begrip, acceptatie en bewustwording in de maatschappij te creëren ten gunste
van mensen met het syndroom van Down. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de positieve kant
van Downsyndroom centraal te stellen.
Kamer van Koophandel
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34304138.

Rosmalen, 28 augustus 2021
Hulshof Kroonen & Groen

E.A.M. Hulshof AA
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2.1 Bestuursverslag
Algemene informatie
Het jaar 2020 stond geheel in het teken van Corona. De geplande evenementen zijn daarom gecanceld en we
hebben ons gefocust op zaken die binnen de Corona maatregelen wel te realiseren waren.
Update website
De omgeving waarin onze website was gebouwd, was dermate verouderd dat de site niet meer naar behoren
werkte. We hebben in een nieuwe omgeving een site laten bouwen, waarin ook een goed functionerende
webwinkel een vereiste was, gezien de plannen voor een nieuwe versie van het magazine Touchdown.
Magazine Touchdown
Hoewel het Coronavirus ons in 2020 danig dwars heeft gezeten, hebben we besloten te doen waar we goed in
zijn: niet meer stil staan bij wat er allemaal niet kan, maar focus op wat er nog wel kan. We hebben de lancering
van Touchdown verschoven naar het voorjaar van 2021. In het najaar was de eerste shoot voor de tweede
uitgave van ons magazine Touchdown. Corona proof natuurlijk! Het was een geweldige fotoshoot die een
inspirerende start was van het nieuwe magazine!
Van de shoot zijn 5 verschillende covers gemaakt, met influencers met downsyndroom. Van verschillende
leeftijden en met verschillende achtergronden. Dat betekende dat reclamebureau Fizz toen volop aan de gang
kon met de vijf verschillende covers waarmee we alvast inkomsten konden generen. In onze webshop werden de
covers in een pre-order aangeboden om alvast de kosten te van realisatie en druk te kunnen dekken. Jussi
Megens maakte een prachtig beeldmerk en maakte een landingspagina om te delen op onze social media
pagina’s.
In de loop van het jaar hebben zich al veel fotografen en schrijvers zich gemeld om een bijdrage te leveren aan
prachtige verhalen en artikelen over het het nu echt is om te leven met downsyndroom. Eind 2020 hadden we
met hen de uitgestelde kick-off die we ook geheel online hebben georganiseerd.
Projecten met als doel informatie-overdracht
Zoals ieder jaar, is de Upside van Down beschikbaar voor het geven van informatie over kwaliteit van leven met
downsyndroom. We hebben weer veel informatie verstuurd voor diverse spreekbeurten en profielwerkstukken.
We hadden in 2020 weer twee maal een SmP sessie op de planning met studenten van het Radboud UMC, over
kwaliteit van leven in het kader van het zogenaamde “Student meets Patient”(SmP) onderwijs. Ditmaal hebben
we de sessies online moeten doen, wat een uitdaging op zich was. Toch spraken de studenten achteraf met
waardering over de colleges.
Patiënten staan centraal in het werk van de arts en de biomedische onderzoeker. Daarom vindt Radboud UMC
dat studenten geneeskunde (GNK) en biomedische wetenschappen (BMW) zo vroeg mogelijk in hun opleiding
moeten leren van gesprekken met ervaringsdeskundigen als het gaat om kwaliteit van leven met
Downsyndroom. Het Radboud UMC hoopt met dit programma nog betere en betrokken artsen en onderzoekers
op te leiden en De Upside van Down draagt daar graag een steentje aan bij.
Samenwerking met Down Academy
Nu de VIM verder gaat onder de vleugels van Stichting Downsyndroom, ligt het voor de hand ook daarin een
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samenwerking te zoeken. In 2020 heeft stichting De Upside van Down een deel van een online lesprogramma
verzorgt voor leerkrachten in speciaal onderwijs. Onderwerp was de zoektocht naar passend onderwijs. De
samenwerking smaakte zeker naar meer.
Erkenning CBF
Wij zijn een stichting die werkt met vrijwilligers. Onze beloning is dat we zien, dat er steeds meer sprake is van
een beter beeld van mensen met downsyndroom en meer inclusiviteit in onze samenleving. We zijn weliswaar
een kleine stichting, maar wel een erkende CBF stichting. Ook in 2020 hebben wij de toetsing weer positief
afgerond. Het CBF heeft gecontroleerd of wij aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
1.Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te
verbeteren.
2.Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je lee de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er
kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
3.Verantwoording aﬂeggen: in jaarverslagen en op je website geef je informa e over de besteding van de
donaties en wat hiermee is bereikt.
4.Controleren: je bent niet bang je ﬁnanciën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het
CBF.
5.Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.
Als CBF erkend doel moet het bestuur bestaan uit minstens drie leden en bestuurt het goede doel los van
zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties.
Om nog professioneler te kunnen acteren hebben wij besloten het bestuur uit te breiden met een vierde
bestuurslid. Daarom is de vacature van secretaris uitgezet.
Alle Support bedankt!
Naast de financiële bijdragen, hebben ook dit jaar velen zich vrijwillig ingezet voor Stichting De Upside van Down.
Zeker in een jaar dat werd geregeerd door Corona, konden wij alle positieve inbreng goed gebruiken.
Het is onmogelijk alle personen die zich hebben ingezet persoonlijk te bedanken, maar zonder u is het
onmogelijk onze projecten te realiseren. Het bestuur wil hier graag zijn waardering voor uitspreken. Zonder de
inzet en enthousiasme van alle vrijwilligers, donateurs en sponsors is het onmogelijk om goede en succesvolle
projecten mogelijk te maken, waardoor stichting De Upside van Down haar visie: ” door de positieve kant van
downsyndroom centraal te stellen, streven naar meer begrip, acceptatie en bewustwording binnen de
maatschappij”, kan uitdragen.
Linda Germs, voorzitter van Stichting Upside Down,
Namens het bestuur en onze ambassadeurs
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3.1 Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

1.686

2.125

2

1.506

2.483

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

256
1

3

10

257

-

19.681

21.391

23.130

25.999
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€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal

4

11

23.130

25.999

23.130

25.999
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020
€

2020
€

2019
€

9.372
-3.331

6.500
-

15.784
-781

6.041

6.500

15.003

439
1.064
1.751
4.572

1.100
4.800

214
221
1.301
3.500

Totaal van som der kosten

7.826

5.900

5.236

Totaal van bedrijfsresultaat

-1.785

600

9.767

Rentelasten en soortgelijke kosten

-1.084

-

-945

Totaal van netto resultaat

-2.869

600

8.822

Baten
Lasten

5
6

Brutowinst
Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Verkoopkosten, publiciteit en communicatie
Kantoorkosten
Algemene kosten

7
8
9

Resultaatbestemming
Stichtingskapitaal

-2.869

8.822

Toelichting kolommen:
De eerste kolom bevat de werkelijke cijfers 2020
De tweede kolom bevat de begrote cijfers 2020
De derde kolom bevat de werkelijke cijfers 2019
Toelichting algemeen:
Door de corona-maatregelen hebben we onze plannen even stil moeten zetten. Eind 2019 zijn we begonnen met
de voorbereidingen voor het tweede magazine Touchdown 2. Doordat de situatie geheel gewijzigd is, wordt dit
weer gecontinueerd zodra het moment het weer toelaat.
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

€

2020
€

€

2019
€

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

-1.785

9.767

439

214

977
-257
-

2

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

492
-457
720

35

-626

10.016

-1.084

-945

-1.710

9.071

-

-2.197

-1.710

6.874

21.391
-1.710
19.681

14.517
6.874
21.391

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa
Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de periode
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Upside Down is feitelijk gevestigd op Loolaan 47, 7314 AE te Apeldoorn Nederland, is statutair gevestigd
in 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34304138.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving 650 fondsenwervende instellingen. De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te
brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 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.
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen.
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3.5 Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.686

2.125

1 Materiële vaste activa
Inventaris
Materiële vaste activa
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

3.354
-1.229

Boekwaarde per 1 januari 2020

2.125

Mutaties
Afschrijvingen

-439

Saldo mutaties

-439

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

3.354
-1.668

Boekwaarde per 31 december 2020

1.686

Vlottende activa
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.506

2.483

2 Voorraden
Voorraad handelsgoederen
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Vorderingen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

18.070
979
632

20.165
594
632

19.681

21.391

3 Liquide middelen
ING Bank Zakelijke Rekening NL55 INGB 0005 0890 08
ING Bank Zakelijke Rekening NL27 INGB 0005 6810 18
ING Bank Spaarrekening NL55 INGB 0005 0890 08
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Passiva

2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

25.999
-2.869

17.177
8.822

Stand per 31 december

23.130

25.999

4 Stichtingskapitaal

Stichting Upside Down stelt jaarlijks een begroting op. Input voor deze begroting zijn de realisatie van het
voorgaande jaar en de verwachtingen (projecten en planning) voor het komende jaar. Aangezien de stichting
een non-profit instelling is, heeft zij geen baat bij (de opbouw van) reserves. Echter, de stichting houdt wel
reserves aan aangezien de verwachte inkomsten van de stichting onzeker zijn. Dit om continuïteit/ het
voortbestaan van de stichting te kunnen garanderen bij (tijdelijk) tegenvallende toekomstige inkomsten.
Aangezien de stichting een non-profit organisatie is, streeft zij ernaar haar financiële reserves te beperken. Op
basis van financieel historische resultaten en haar beleidsplan voor de komende jaren zijn de financiële reserves
gemaximaliseerd tot € 75.000 per einde boekjaar, op het moment van het opmaken van het jaarverslag.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

5.113
4.259

15.606
178

9.372

15.784

5 Baten
Algemene donaties en giften
Verkoop Magazine TOUCHdown, CD's en boeken

In de webwinkel en op evenementen verkoopt de stichting boeken, cd’s en promotieartikelen, zoals onder
andere het boek De Upside van Down, het boek De Held van alle Helden, het boek Gouden Moment en de cd
Lalalala.
2020
€

2019
€

3.331

781

2.354
977

287
494

3.331

781

6 Lasten
Lasten besteed aan doelstellingen
Lasten besteed aan doelstellingen
Kosten fondswerving (E)
Overige lasten (F)
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Kostenverdeling bij toelichting lastenverdeling (totaal)

Aankopen en verwervingen
Voorraadmutatie (F)
Kosten fondswerving (E)

Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten
Assurantiekosten
Abonnementen en contributies
Representatiekosten e.d.
Internet
Kantoorbenodigdheden
Overige algemene kosten

2020
€

2019
€

977
2.354
3.331

494
287
781

3.304
1.546
489
1.064
88
117
6.608

1.846
1.141
562
221
132
28
3.930

629
420
15
-

166
15
40

1.064

221

1.546
117
88

1.141
28
132

1.751

1.301

Kosten van beheer en administratie
7 Verkoopkosten, publiciteit en communicatie
Representatiekosten
Onderhoud website
Reclame- en advertentiekosten
Reis- en verblijfkosten

8 Kantoorkosten
Assurantiepremie
Kantoorbenodigdheden
Internet
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2020
€

2019
€

3.304
779
489

1.846
1.092
562

4.572

3.500

1.084
439
1.523

945
214
1.159

9 Algemene kosten
Accountants-, administratie- en advieskosten
Omzetbelasting niet te vorderen i.v.m. beperkte belaste prestaties
Abonnementen en contributies

De bestuursleden van de stichting Upside Down zijn onbezoldigd.
Kosten van afschrijving en rente
Betaalde bankrente
Afschrijvingskosten inventaris

Apeldoorn, 28 augustus 2021

Mevrouw L. Germs
Voorzitter

Mevrouw F.H.G. de Vries-Henkes
Penningmeester
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Mevrouw C.J. Merx-Migo
Algemeen bestuurslid

