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               Stichting BBU

                

               Tweede Leeghwaterstraat 5 B

               1018RA  AMSTERDAM

Referentie: 1166/AHT                Amsterdam, 2-6-2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte directie,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden te Amsterdam is
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting ter Bevordering van de Belangen van
Uitkeringsgerechtigden.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 
voldaan. 
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Hoogachtend,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting ter Bevordering van de Belangen
van Uitkeringsgerechtigden met als doel Stichting ter Bevordering van de Belangen van
Uitkeringsgerechtigden in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting ter Bevordering van de
Belangen van Uitkeringsgerechtigden en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

2.1  Bestuursverslag

MUG Magazine is het gratis Amsterdams maandblad voor mensen die van een (te) krap budget moeten
rondkomen. Wij berichten vanuit hun perspectief en versterken de stem van onze doelgroep. MUG informeert
over hoe mensen sociaal kunnen deelnemen en financieel kunnen overleven en geeft hen houvast. Met een
samenspel van betrouwbare feiten, interviews, tips, reportages en achtergrondverhalen krijgen onze lezers
relevante informatie. Ook intermediairs en hulpverleners hebben daar baat bij.
2020 was een ontwikkel- en een overlevingsjaar. Met de gemeente hadden we dit jaar intensief contact over
de doorontwikkeling van MUG. Prioriteit kreeg het structureel verstevigen van de organisatie. De aandacht
voor het domein sociale zekerheid en armoede is door corona en de toeslagenaffaire alleen maar
toegenomen. Informatie voor en communicatie met mensen die financieel kwetsbaar zijn is noodzakelijker dan
ooit. Ook in dit coronajaar is het de redactie gelukt elke maand een goed blad te produceren, dat op de
actualiteit in speelt.

In 2020 is de nieuwe hoofdredacteur begonnen met een koerswijziging; meer lezenswaardige, persoonlijke
verhalen waarin mensen zich kunnen herkennen. Meer 'what's in it for me' stukken: waar kun je hulp krijgen,
wat kan je zelf doen. Constructieve artikelen met een positieve insteek, waar mensen wat aan hebben.
Nieuw is ook dat we in ieder nummer een thema behandelen - doordat er niet gezamenlijk kon worden
vergaderd bood dat houvast - en het bevalt goed. Naast een interview met een bekend persoon, maken we
minimaal twee relevante portretten van mensen uit de doelgroep.
Er is ook een gastcolumn ingevoerd, die uitstekende kopij oplevert en bijdraagt aan de naamsbekendheid en
uitstraling van het blad. In 2020 hebben o.a. Arnon Grünberg, Zihni Ozdil, Philip Huff en Hedy d'Ancona een
column verzorgd. 
De rubriek mijn huishoudboekje is ingevoerd; iemand uit de doelgroep laat zien wat hij wel of niet overhoudt,
de lezer kan zich hierin herkennen. Verder wordt er geëxperimenteerd met de vorm van verhalen; een
dagboek, een tweegesprek. Ook worden regelmatig goede freelance journalisten van andere bladen
uitgenodigd een bijdrage te leveren. 
Om meer mensen te bereiken, zet de redactie regelmatig berichten op social media. De directe dialoog die
daardoor ontstaat, geeft een nieuwe dynamiek. 
Zodra er middelen voor zijn, krijgt het magazine een nieuwe lay-out.

Het magazine

Veel van onze 300 distributiepunten werden na half maart wegens lockdown gesloten, zoals buurthuizen,
sociaal- culturele instellingen, zwembaden en stadsloketten. Om die reden is extra geworven onder
supermarkten, die wel open bleven. Het resultaat was 50 extra plekken, waardoor het lezersbereik toch
behoorlijk op niveau is gebleven; de oplage ging van 32000 naar 30.000. Tegen het eind van het jaar zaten we
op 250 distributiepunten. In 2021 gaan we de displays, waarin de bladen worden aangeboden, opfrissen.

We zijn dit jaar doorgegaan met het op orde brengen en doorontwikkelen van MUG. 
Met extra bijdragen van de gemeente zijn de vervangingskosten en het structurele tekort in 2020 opgevangen.
Zelf hebben we bespaard op pagina’s: in de maanden juli, augustus, oktober en december telde het blad er 36
in plaats van 44.
De stichting heeft - na een mislukte mediation - deze zomer afscheid genomen van de
directeur/hoofdredacteur. Een diepgaand verschil van inzicht over de structuur van de organisatie gaf daar
aanleiding toe. Een meningsverschil over vermeende resterende bijdragen aan pensioen en achterstallige
loonheffing moet nog worden beslecht. 
Onze wens om het sociaal beleid en de structuur te verbeteren heeft door onzekere inkomsten op zich laten
wachten. Het voorstel functies, het invoeren van de CAO Uitgeverijen, aansluiting bij het pensioenfonds
Grafische Bedrijven, het verhogen van de freelance tarieven tot een acceptabel niveau en het aangaan van
een verzuim- en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering moeten in 2021 gerealiseerd worden.
Het productieproces moest vanwege corona worden aangepast; de redactie heeft voornamelijk thuis gewerkt
en de meeste contacten waren online. De waarnemend hoofdredacteur die oktober 2019 begon, vormde
samen met de waarnemend directeur/redactiechef ook in 2020 de kern van de redactie en organisatie. Samen
met de trouwe groep freelancers en vrijwilligers werd de continuïteit en kwaliteitsontwikkeling van het blad
gewaarborgd.
De directietaken zijn in 2020 deels door de redactiechef waargenomen en deels door het bestuur uitgevoerd,
conform de in maart ook formeel herziene taakverdeling bestuur/directie.

Organisatie

Distributie

Voorwoord
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

2.1  Bestuursverslag

Het bestuur van de Stichting BBU, voor deze

M. de Soete E. Meijerman

voorzitter penningmeester

We zien perspectief en gaan ervan uit dat we met de gemeente en andere partners MUG kunnen
doorontwikkelen tot een platform voor inspiratie en informatie. MUG blijft met het verbeterde magazine
aansluiting zoeken bij de doelgroep: mensen met een kleine beurs. Het samenspel tussen tijdschrift en social
media vergroot de toegankelijkheid tot de essentiële informatie in het magazine voor onze doelgroep. Met
meer ruimte voor beeld en graphic zal MUG ook voor laaggeletterden toegankelijker worden. 
Met het nieuw vormgegeven blad en sterkere aanwezigheid op social media hopen we onze ambities te
kunnen waarmaken.

In het najaar van 2020 is MUG Werkt nieuw leven ingeblazen. Deze vacature bijlage wordt bekostigd door
adverteerders. Al langere tijd aan MUG verbonden zijn kringloopbedrijf de Locatie, sociaal leer- en Werkbedrijf
Pantar en uitzendbureau Olympia. Er zijn contacten met zorginstellingen Cordaan en Amsta, met
grootwinkelbedrijven zoals Hornbach, Praxis en Kruidvat en met supermarkten AH, Jumbo en Dirk. De
advertentie inkomsten hebben we in 2020 behoorlijk op peil kunnen houden.

MUG Werkt

Vooruitblik

De in 2019 doorgevoerde extra reservering bijdrage pensioenregeling is teruggetrokken omdat deze op
onjuiste informatie was gebaseerd. De balans is daarvoor gecorrigeerd. Het restant van de oorspronkelijke
reservering einde 2018 is eind 2020 uitbetaald onder verrekening van nog verschuldigde loonheffing. De
inkomsten uit advertenties en advertorials MUG werkt, trekken in 2021 flink aan.

Door verdere kostenbeheersing en vooral de extra bijdragen van de gemeente is het verlies 2020 beperkt tot
euro 7.943. Per 31 december resteerde een negatief vermogen van euro 15.145. Dit zet de liquiditeit wel onder 
druk, maar niet zodanig dat de continuïteit in gevaar kwam. De besprekingen met de gemeente over de hoogte
van het bedrag dat nodig is om de basis van MUG op orde te brengen bij een verantwoord, sober doch fair
sociaal en inkoopbeleid, zullen naar verwachting binnenkort worden afgerond. Dan moet er ook ruimte zijn om
her vermogen weer te laten groeien.

Financiën
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1.003 1.304

Vervoermiddelen 14.372 17.996

15.375 19.300

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 1.827 1.407

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 2.180 -

Waarborgsom huur 1.816 8.145

Vooruitbetaalde huur 2021 922 1.261

6.745 10.813

Liquide middelen 81.293 64.683

Totaal activazijde 103.413 94.796

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-6-2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vermogen stichting

Overige reserves -15.145 -7.199

-15.145 -7.199

Langlopende schulden

Overige schulden - 17.700

Leaseverplichtingen 12.667 16.667

12.667 34.367

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen omzet 20.550 18.543

Reservering accountantskosten 2.900 17.500

Handelscrediteuren 8.351 23.424

Reservering uitkering vergoeding 45.500 -

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 19.989 4.895

Reservering nagekomen loonheffing 
2017 2.500 -

Reservering nog te betalen loon en 
vakantiegeld 1.396 3.266

Nog te betalen kosten 4.705 -

105.891 67.628

Totaal passivazijde 103.413 94.796

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-6-2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ € € €

Netto-omzet 45.783 79.377

Overige subsidies 195.996 195.996

Subsidie voortzetting act. (SBA-021715) 15.000 55.000

Subsidie voortzetting act. en 
vaststellingovk (SBA-027856 en SBA-
024807) 83.527 -15.000

340.306 315.373

Inkoopwaarde van de omzet 178.030 139.134

Bruto bedrijfsresultaat 162.276 176.239

Lonen en salarissen 97.393 99.002

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.925 5.690

Overige personeelskosten 13.873 15.351

Huisvestingskosten 12.575 18.925

Verkoopkosten 2.460 -637

Kantoorkosten 8.187 6.181

Algemene kosten 31.181 11.285

Som der kosten 169.594 155.797

Bedrijfsresultaat -7.318 20.442

Som der financiële baten en lasten -625 -651

Resultaat -7.943 19.791

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-6-2021

2020 2019
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Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden
Amsterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Personeelsleden

Amsterdam, ….....................................

Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden

M. de Soete E. Meijerman

H. van der Meer I.R. Rigter

Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden, statutair gevestigd te Amsterdam is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33206833.

De activiteiten van Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden, statutair gevestigd
te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Tweede Leeghwaterstraat 5 B te Amsterdam.

- het uitgeven van een gratis maandelijks tijdschrift ‘MUG’, waarin de advertentieverkoop de belangrijkste,
bedrijfsmatige activiteit is.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de micro rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving. 

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 1,65 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 1,6 werknemers.
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SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING BIJ DE JAARREKENING 

 
 
Peer Accountants Amsterdam B.V. 
t.a.v. de heer J. Veldhuizen AA 
Baarsjesweg 224 
1058 AA AMSTERDAM 

Datum: 2 juni 2020 

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2020 

Geachte heer Veldhuizen, 

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van 
Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden over 2020, bevestigen wij 
naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

2. Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij 
behorende bescheiden en wij hebben u alle notulen van algemene vergaderingen, 
commissarissen en directie ter inzage getoond. 

3. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot: 

• informatie over eventuele claims en rechtszaken; 

• belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen 
te worden verantwoord of toegelicht; 

• gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na jaareinde en die de huidige 
financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van 
die datum blijkt of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de 
(geconsolideerde) jaarrekening; 

• verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten; 

• verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale 
behoefte of tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen; 

• transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende 
vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, 
betalingen, leaseovereenkomsten en garantieverplichtingen; 
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• opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen of 
aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere 
verplichtingen; 

• overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of 
andere overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en 
banksaldi, kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare 
strekking; 

• overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa. 

4. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn 
op de huidige waarde of rubricering van activa en passiva. 

5. Het economisch eigendom van de activa berust bij de vennootschap. Er zijn geen andere 
pand- of hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vennootschap, dan die welke 
zijn vermeld in de toelichting van de jaarrekening. 

6. De stichting heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke 
invloed zouden hebben op de jaarrekening. 

7. Wij bevestigen dat wij instemmen met de op 2 juni 2021 door u aan ons overhandigde 
samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar. 

Hoogachtend, 

 

M. de Soete       E. Meijerman 
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