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JAARVERREKENING 2020 - REFUGEE TEAM 
Over Refugee Team 
Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet. Vluchtelingen verdienen 
dus een waardevolle plek in Nederland, bovendien hebben zij een enorme potentie om een 
bijdrage te leveren aan ons land. Door vluchtelingen in Nederland te ondersteunen bij hun 
integratie zorgen we ervoor dat zelf beter de regie kunnen nemen in het opbouwen van een 
toekomst in Nederland. 

Wij sociale ondernemers van top tot teen. Dit betekent dat onze missie altijd voorop staat en we 
een creatieve ondernemende houding hebben in alles wat we doen. We hebben een integrale 
aanpak en snappen wat er nodig is gedurende het gehele integratieproces, van een vliegende 
start van de inburgering tot het vinden van een passende baan. 

Terugblik 2020 
Als organisatie die 80% van haar impact realiseert met een werkwijze die gestoeld is op 
vrijwilligerswerk bij sportevenementen en festivals, had deze impactrapportage best kort 
kunnen uitpakken. Begin 2020 stonden er namelijk zo’n 45 evenementen op de planning. Eind 
maart waren dit er 0. 

En toch was 2020 het ‘allerbeste slechtste jaar’ ooit. Ondanks het wegvallen van vrijwilligerswerk 
bij evenementen, maar ook bij lokale verenigingen en profclubs als PSV en FC Den Bosch, zijn 
we in staat geweest om meer nieuwkomers dan ooit een vliegende start van hun inburgering te 
geven, te ondersteunen bij een succesvolle integratie in Nederland en te begeleiden naar 
passend werk. 

Zo ontwikkelden we het Starttraject Inburgering+, koppelden meer dan 800 Video Vrienden aan 
elkaar en ontwikkelden het programma Digitaal aan de slag. We mochten videobellen 
met Koning Willem-Alexander, startten een werkprogramma in Amsterdam-Zuidoost, 
ontwikkelden in samenwerking met Divosa een handreiking voor alle Nederlandse gemeenten 
voor de nieuwe Wet inburgering en breidden flink uit met maar liefst vier nieuwe collega's en 
een nieuw kantoor in Tilburg. 
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WINST EN VERLIESREKENING

Omzet projecten € 244.132 € 230.215

Omzet Partners onbelast € 28.806 € 0

Overige opbrengsten € 50.000 € 50.000

Opbrengs maatschappelijke fondsen 
en overige financiers

€ 96.376 € 65.446

OPBRENGST TOTAAL € 419.314 € 345.661

Kostprijs projecten € 55.525 € 79.469

OPBRENGST TOTAAL € 55.525 € 79.469

BRUTO MARGE € 363.789 € 266.192

Personeels- en loonkosten € 285.990 € 214.307

Verkoop- en marketingkosten € 169 € 851

Huisvestingskosten € 9.325 € 3.687

Diensten van derden/adviseurs € 13.753 € 13.135

Kantoorkosten € 20.317 € 2.544

Auto-, reis-, en verblijfskosten € 9.840 € 6.403

Algemene bedrijfskosten € 13.642 € 8.732

Afschrijvingen € 6.187 € 1.015

KOSTEN € 359.223 € 250.674

Bedrijfsresultaat € 4.567 € 15.518

Overige baten en laten - -

WINST VOOR BELASTING € 4.567 € 15.518

2020 2019
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BALANS
ACtiva
VASTE ACTIVA 31-12-2020 01-01-2020

Bankgarantie Spoorlaan 29 Tilburg € 5.445 € 0

Kantoorinventaris € 2.900 € 2.900

Kantoorinventaris -afschrijvingen € (870) € (290)

CRM systeem € 29.000 € 17.400

CRM-systeem afschrijvingen € (6.332) € (725)

Subtotaal € 30.143 € 19.285

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren € 38.794 € 1.210

Overlopende activa € 0 € 5.396

Vorderingen -debiteuren subtotaal € 38.794 € 6.606

TOTAAL ACTIVA € 255.212 € 92.982

Rabobank € 186.275 € 67.091

Liquide middelen subtotaal € 186.275 € 67.091
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Passiva
EIGEN VERMOGEN 31-12-2020 01-01-2020

Aandelenkapitaal € 10.000 € 10.000

Winstreserves € 3.960 € (299)

Winst lopend boekjaar € 4.566 € 4.260

Subtotaal € 18.526 € 13.961

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren € 13.495 € 1.213

Bedrijfs-bank(pin)pas € 1.379 € 161

Autom. incasso te betalen € 1.334 € 6.470

Te betalen vakantiegelden € 10.185 € 5.768

Te betalen loonheffing/SVW € 65.620 € 4.607

BTW verkopen hoog -af te dragen € 55.435 € 46.452

BTW voorbelastingen/uitgaven € (21.440) € (28.773)

Betaalde/ontvangen BTW € 0 € (12.696)

Verrekenen BTW fiscale eenheid € (33.996) € 0

R/c Kokosnoot € 36.468 € 0

R/c More2Win € 0 € 2.472

Overlopende passiva € 89.860 € 53.346

Vooruitgefactureerd € 19.846 € 0

Lening U/G werknemer € (1.500) € 0

Kortlopende schulden subtotaal € 236.686 € 79.020

TOTAAL PASSIVA € 255.212 € 92.982


