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Voorwoord  
 
Cultuur manifesteert zich op vele manieren: op straat, in de mode, de kunst, de muziek, het eten en zelfs op de wc. Als we 
goed kijken en luisteren, zien we in symbolen, helden en rituelen aanwijzingen over hoe mensen met elkaar omgaan. 
Symbolen vinden we terug in woorden, gebaren, haardracht, kleding, statussymbolen, vlaggen enzovoort. Deze vormen de 
meest oppervlakkige laag van de cultuur. Ze worden gemakkelijk overgenomen en ook weer verstoten uit andere culturen. 
Helden fungeren als gedragsmodellen en kunnen levend, dood of fictief zijn: van Jeanne d’Arc tot Asterix, van Lincoln tot 
Batman, van Simon Bolívar tot Shakira en van Michiel de Ruyter tot Cruyff. Elke cultuur kent haar helden. Rituelen 
bevorderen de cohesie van de groep of het gezag van de leider. Strikt genomen zijn rituelen overbodig om het gewenste 
doel te bereiken, maar ze zijn in sociale zin essentieel. Samen vormen deze elementen de ‘praktijken’, zichtbaar voor de 
externe waarnemer zonder dat de onderliggende culturele betekenis duidelijk hoeft te zijn.  
 
De Zwitserse psycholoog Carl Jung zei ooit: ‘Alles wat ons irriteert in een ander, kan ons helpen onszelf beter te begrijpen.’ 
Hoe ziet iemand van elders ons eigenlijk? Wie zijn wij? In dit deel kijken we eerst naar onszelf door de bril van de Ander en 
vervolgens kijken we rond bij de Ander. We zullen zien dat cultuur alleen bij de gratie van cultuurverschillen bestaat. 
Zonder deze verschillen zouden wij niet beseffen dat wij onze eigen cultuur hebben, een andere dan die van de Ander. Wat 
is ons mentale erfgoed? In welke cultuur zijn wij grootgebracht? Hoe hebben wij zelf de omgang met elkaar geregeld? 
Welke normen en waarden vormden het decor van onze jeugd? En dat van onze ouders? Welke daarvan komen aan de 
oppervlakte bij onderhandelingen, op de momenten dat we ons moeten ingraven, ons bedreigd voelen, niet begrepen 
zijn? En deze vragen gelden ook voor de Ander, die kampt met dezelfde emoties en reflexen. Hoe beter we ons kunnen 
voorbereiden op cultuurverschillen, hoe beter de onderhandelingen tot een succesvol einde gebracht kunnen worden. En 
de eerste, grote stap in die voorbereiding is: onszelf en de Ander beter leren kennen. 
 
Het is daarom het streven van Stichting Connect2Us om iedereen en vooral kinderen te helpen met elkaar in gesprek 
te gaan. Verhalen te delen zodat zij en ook wij leren dat er misschien cultuurverschillen zijn, maar dat die niet ‘eng’ of 
‘raar’ zijn, maar ‘leuk’ en ‘interessant’. Om te leren dat wij uiteindelijk veel meer geen hebben dan dat we van elkaar 
verschillen. Verbinding in plaats van verbazing. 
 
Dit jaarverslag gaat over de introductie van Empathy Land. Een introductie die keer op keer werd vertraagd door de 
Covid pandemie. 2021 was het jaar waarin wij veel scholen hadden mee willen nemen op onze reis naar Empathy 
Land. Maar de besturen en medewerkers van de scholen werden volledig in beslag genomen door het beheersen van 
de gevolgen van de pandemie. Het is een tussenjaar geworden, waarin we veel hebben geleerd, veel hebben gedaan, 
maar weinig konden bereiken. 
 
Gelukkig zagen we in 2022 al de aanmoedigingen waar we naar snakten. Een aantal scholen heeft Empathy Land 
omarmt en er zijn inmiddels veelbelovende contacten voor financiering van het project. Maar dat is voor het volgende 
verslag. 
 

 
 
Jan Vincent Meertens 
Voorzitter 
 
Juni 2022 
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Verslag 
 
We werken, leven en eten met mensen van over de hele wereld – en dat vinden we spannend en inspirerend zolang het 
maar gaat zoals we verwachten. Als het anders gaat dan we verwachten of als iemand anders communiceert dan wij, dan 
weten we niet altijd dat er sprake kan zijn van een cultureel misverstand en hoe we het moeten oplossen. Connect2Us 
streeft ernaar die misverstanden te voorkomen en op te lossen. 
Stichting Connect2Us, opgericht in 2016, is een stichting zonder winstoogmerk, met ANBI status en CBF-certificaat. 
 
Visie 
Bij communicatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond kunnen cultuurverschillen een verstorende 
rol spelen. Door een verkeerde beeldvorming ontstaan vooroordelen. Connect2Us wil eraan bijdragen aan begrip, kritisch 
denken en deze vooroordelen te voorkomen of weg te nemen zodat we kunnen we zien hoeveel we eigenlijk gemeen 
hebben. 
 
Missie 
Wij streven naar een diverse samenleving waarin vrijheid en tolerantie centraal staan en vooroordelen over afkomst 
weggenomen zijn.  
 

“Een diverse samenleving zonder vooroordelen over afkomst” 
 
Kernwaarden 
De vier kernwaarden van Connect2Us (verbinding, openheid, wederzijds respect, duurzaamheid) ondersteunen de 
doelstellingen en scheppen, samen met uiteenlopende programma’s, de kaders voor het bereiken van onze doelstelling. 
	
Verbindend 
De activiteiten van Connect2Us zijn gericht op verbinding, verbinding zonder grenzen. De activiteiten stimuleren de 
integrale samenhang van mensen, organisatie(s) en samenleving. 
 
Open 
Connect2Us staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, huidskleur, 
geslacht of seksuele geaardheid.  
 
Wederzijds respect 
Connect2Us houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van 
iedereen. 
 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
 

 
 
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een 
betere plek te maken in 2030. Connect2Us streeft er naar deze doelen (4, 10, 16 en 17) te ondersteunen. Binnen SDG 10 is 
ruimte voor migratie. “Migratie en mobiliteit van mensen moet beter en veiliger georganiseerd worden. Ook moet er een 
einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Iedereen moet gelijke 
kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.” Doel 16: 
“Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling.” 
 
Doelstellingen 
Migratie is een eeuwenoud fenomeen dat altijd heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze beschaving en welvaart. 
Gedurende de inburgering in nieuwe landen krijgen migranten vaak te maken met situaties waarbij cultuurverschillen naar 
voren komen. Deze dagelijkse situaties kunnen plezierig zijn, maar ook ongemakkelijk of zelfs verbijsterend. Om 
vreedzame acceptatie en integratie te bevorderen en ondermijnende polarisatie tegen te gaan, maakt Connect2Us 
cultuurverschillen toegankelijk en inzichtelijk. Voor Nederlanders en voor nieuwkomers. Voor het onderwijs en voor de 
overheid. Voor ouders en voor kinderen. Voor zorgmedewerkers en patiënten. Voor iedereen. 
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De verhalen, spellen en uitleg van Connect2Us vormen een heldere introductie voor plezieriger en soepeler intercultureel 
samenleven. 
 
Connect2Us heeft ervoor gekozen om Nederland als primair werkgebied te beschouwen. Inmiddels heeft Connect2Us een 
afdeling in Luxemburg en Duitsland. 
 
Connect2Us heeft als doelstellingen: 

● Een zo groot mogelijk publiek te bereiken in de landen waar we een platform hebben. 
● Schoolgaande kinderen voor te lichten door middel van spel. 
● Bepaalde beroepsgroepen in de sociale sectoren voor te lichten door middel van spel, webinars en workshops. 

 

Doelgroepen 
Het platform richt zich in principe op alle inwoners van de landen welke op de website vertegenwoordigd zijn, en daarbij 
richten wij ons specifiek op de volgende doelgroepen: 
 

● (jonge) scholieren 
● docenten 
● expat families 
● studenten 
● zorgmedewerkers 

 
Deze groepen zullen we in de komende periode gericht en projectmatig benaderen, steeds voortbordurend op het succes 
van de ‘vorige’ doelgroep. 
 
Expertise 
Sinds de oprichting in 2016 is de stichting uitgegroeid tot een verzameling interculturele communicatiedeskundigen, 
psychologen en opvoeders; een team van meer dan 25 vrijwilligers. Naast de multiculturele samenstelling van het team en 
de levenservaring van de betrokkenen is er binnen de Stichting hoogwaardige expertise op het gebied van cultuur. De 
oprichters en een aantal vrijwilligers zijn verbonden aan de onlangs overleden wetenschapper Geert Hofstede, die de 
verhalen op ons platform en onze benadering daarvan valideerde. Geert Hofstede heeft wereldberoemd onderzoek 
verricht naar de verschillen tussen nationale culturen in de wijze waarop individuen naar organisaties, elkaar en ‘anderen’ 
kijken. Zijn onderzoek is inderdaad van onschatbare waarde. Ten eerste door de overweldigende hoeveelheid data die zo’n 
beetje de hele wereld bestrijken en, ten tweede, doordat de dimensies in zijn onderzoek een relevante vergelijking tussen 
nationale culturen mogelijk maken. Bij Connect2Us vertalen we die verschillen naar het dagelijkse leven. Begrip en 
acceptatie voor die verschillen doet inzien wat we allemaal gemeen hebben. 
	
Bedrijfsvoering 
 
Sinds de oprichting van Connect2Us wordt de organisatie geleid door leden van het bestuur en een onbezoldigde manager. 
Vrijwilligers dragen projectmatig en/of incidenteel bij. Deze bedrijfsvoering die bij een opstartende organisatie zonder 
winstoogmerk gebruikelijk is zal zich de komende jaren verder professionaliseren.  
In 2021 zal een driehoofdige Raad van Toezicht benoemd worden. Prof. Dr. Gert Jan Hofstede heeft de uitnodiging om 
hierin zitting te nemen geaccepteerd. 
 
De stichting kent een professioneel bestuur en werkt volgens de Gedragscode van Goede Doelen Nederland. In maart 2017 
heeft de stichting de status van ANBI gekregen. In 2018 werd Connect2Us erkend door het CBF dat toezicht houdt op 
erkende goede doelen. De Stichting zal uiteindelijk het Raad van Toezicht-model hanteren, met een vrijwillig bestuur, een 
bezoldigd parttime manager en vrijwillige medewerkers. 
 
Organisatie en vrijwilligers 

Raad van Advies (2021) 

● Prof Dr. Gert Jan Hofstede 
● Prof Dr. Sjoerd Beugelsdijk 
● Vacature 
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Bestuur 

Het bestuur van de Stichting is in het verslagjaar (2021) als volgt samengesteld:  
● Jan Vincent Meertens – initiatiefnemer, voorzitter. Schrijver, docent intercultureel management. 
● Annette de Vreede – secretaris. Ondernemer, dienstverlener voor migranten en expats. 
● Brigitte Opel – initiatiefnemer, penningmeester. Docent intercultureel management. 

 
Vrijwilligers 
Anouk Lepretre - ondernemer. Manager 
Alette Vonk – initiatiefnemer. Docent intercultureel management. Toezicht verhalen 
Tom Fadhronc – initiatiefnemer 
Tatjana von Bonkewitz (Luxemburg). Docent intercultureel management. Coördinator Luxemburg 
Lena Heberger - Master student- coördinator schoolproject 
Francesca Laboni - Master student- coördinator crowd funding en verhalen 
Saskia Maarse; Divya Susan Varkey; Roy van Elden; Peter van der Schee; Nathalie Meertens 
 
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging. Ook zijn aan hen geen leningen verstrekt. 
De voorzitter, Jan Vincent Meertens, heeft een achtergestelde lening verstrekt aan de Stichting om een deel van de eerste 
voorraad van Empathy Land te financieren. 
 
Code Diversiteit en Inclusiviteit 
Connect2Us streeft de Code Diversiteit en Inclusie (CDI) waar mogelijk na. De 4 P’s - Personeel, Publiek, Programma en 
Partners – worden bij de opzet van de organisatie scherp in de gaten gehouden. 
 
Governance  
Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de 
inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze 
en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording 
ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe 
normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de 
normen van de Erkenningsregeling. Connect2Us is lid van Goede Doelen Nederland en wij houden ons aan de codes, regels 
en richtlijnen, zoals de SBF-code voor Goed Bestuur, de Regeling Beloning Directeuren van goede doelen en de Richtlijn 
Financieel Beheer goede doelen. 
 
Plaats in het veld 
Connect2US is opgericht door professionele trainers en adviseurs op het gebied van intercultureel samenwerken. Deze 
initiatiefnemers zijn aangesloten bij Hofstede Insights, een adviesorganisatie die zijn werk baseert op het werk van 
wetenschapper Geert Hofstede. De initiatiefnemers wilden hun expertise niet alleen inzetten op het gebied van 
intercultureel samenwerken maar ook op intercultureel samenleven.  
Connect2Us is niet het enige initiatief in Nederland en de andere landen waar het actief is dat volledig is gewijd aan het 
streven naar beter intercultureel samenleven. Het is wel het enige initiatief dat dit wetenschappelijk onderzoek en het 
Hofstede Model als uitgangspunt neemt.  
 
Europa 
In 2019 heeft het Connect2Us platform een afdeling in Luxemburg gekregen, in het Frans, Duits, Engels en Arabisch. Deze 
afdeling is gefinancierd met EU-fondsen. In 2021 is de afdeling Duitsland helemaal gereedgekomen en zijn ook België en 
Frankrijk voorbereid. Ten behoeve hiervan zijn bestaande verhalen aangepast naar lokale omstandigheden, herschreven 
en vertaald. 
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Aanpak 
 
Platform 
De basis van onze aanpak is het vertellen van verhalen. De Stichting begon met het verhaal van de fictieve familie Yousef 
uit Syrië. Vervolgens schreven we verhalen op die met ons gedeeld zijn door migranten, maar ook door hun nieuwe 
Nederlandse buren. Verhalen zijn verbindend en vergroten de betrokkenheid, dat is de echte kracht van verhalen 
vertellen. Volgens de succesvolle auteur Harari in zijn boek Sapiens is ‘het delen van verhalen’ de belangrijkste reden 
waarom de mensheid zich heeft kunnen ontwikkelen. Groepen mensen leven van verhalen. Luisteren en vertellen gaan 
samen. Het succes van een avond met vrienden of een verjaardagsfeest valt en staat met de verhalen die verteld worden. 
Stoere verhalen, grappige verhalen, vertederende verhalen, noem maar op.  
De Stichting voorziet de verhalen die we (laten) vertellen van een observatie en een toelichting. Niet per se een oplossing, 
maar een manier om de ogen van de toehoorder en die van de verteller verder te openen. Zo hopen we op meer begrip, 
ook al blijvende verschillen in gewoontes en gebruiken bestaan. We hopen dat uitleg die wordt gegeven, vooroordelen 
voorkomt en weerlegt, zodat we stapje voor stapje naar meer verbinding en beter intercultureel samenleven kunnen gaan. 
Onze grootste uitdaging is het bereiken van zoveel mogelijk mensen. Dat kost moeite en ook geld. Hiervoor trekken wij 
financiering aan of zoeken strategische samenwerking zoals met Google Grants. 
 
Empathy Land 
Project Empathy Land heeft als kerndoelstelling kinderen van 10 tot 13 jaar op hun scholen bekend en vertrouwd te maken 
met cultuurverschillen. De kinderen worden bereikt via het vak burgerschapsonderwijs: over wat je kan met je 
verschillende vrijheden en rechten, voor jezelf, een ander en de samenleving. Connect2Us heeft een op onderzoek 
gebaseerd pakket educatieve spelletjes ontworpen dat we delen met docenten en leerlingen in het kader van het 
burgerschapsonderwijs curriculum, zoals voorgesteld in het kader van de wetgeving van de Europese Commissie.  
Het doel van het spel is om burgerschapsvaardigheden, en interculturele vaardigheden in het bijzonder, te ontwikkelen 
door bewustwording, begrip en acceptatie. Kinderen ontwikkelen begrip voor elkaar, leren kritisch te denken en wapenen 
zich daarmee tegen ongefundeerde meningen op en in (social) media.  
Elk spel wordt geleverd aan de leraar, of "gamemaster", met een volledig lesplan en instructies voor spelen, evenals 
aanvullende theoretische informatie bedoeld als onderbouwing van de filosofie. 
Workshops voor docenten zullen beschikbaar komen om de interculturele kennis en vaardigheden van docenten te 
verbeteren. 
 
Marketing & Publiciteit 
 
De toewijding en het enthousiasme van de vrijwilligers voor het ontwikkelen van spellen en verhalen geven voldoende 
capaciteit. Marketing en publiciteit behoeven echter meer ondersteuning, zowel op het gebied van financiële middelen als 
menskracht. 

Sociale media 

Om bezoekers naar het platform te leiden hebben we een nieuwe social media-strategie ontwikkeld, ondersteund door 
Google Grants. Connect2Us heeft momentum gegenereerd uit de recent verbeterde website en door het vestigen van 
aanwezigheid op  Facebook,  Instagram,  Twitter en  LinkedIn. In 2021 lanceerden we een actieve sociale mediacampagne 
om nog meer verhalen over interculturele communicatie te verzamelen. Tijdens de eerste fase van deze campagne 
deelden we twee berichten per dag die gericht waren op het verhogen van het verkeer naar onze website  Connect2Us.eu 
en het stimuleren van gesprekken over alledaagse interculturele interacties tussen onze sociale media-gemeenschappen. 
De sleutel tot succes in deze strategie is om mensen te laten praten in de commentaar secties van elk bericht.  

In 2021 hadden we een stagiaire voor de social mediacampagne. 

We zijn actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het social media plan kunnen voortzetten. Vrijwilligers die in 2021 
betrokken waren hebben het inmiddels te druk doordat zij na hun studie zijn gaan werken of omdat hun eigen 
werkzaamheden zijn toegenomen. 

Overige zaken 

In 2021 is een Raad van Advies aangesteld. Hierover zijn we in gesprek met twee hoogleraren, beide uit het 
kennisdomein waarin Connect2Us opereert. 
 
De Stichting zal zich wederom actief richten op fondsenwerving. Zowel crowdfunding, fondsen als bedrijven 
zullen wij meenemen in de campagne. De focus zal zijn gericht op de implementatie van het schoolproject en de 
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realisatie van een beter platform. Er zijn verschillende aanvragen ingediend, maar die hebben niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Dit komt mede doordat het thema Cultuur, in de zin van interculturele 
gemeenschapszin, niet gemakkelijk is onder te brengen bij bestaande fondsen. Voor Empathy land zijn er 
inmiddels veelbelovende contacten, onder meer met Lions Nederland. 
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Financiële Zaken 
 
Verslag over 2021 
Connect2Us is een vrijwilligersorganisatie; het financiële beleid is er dan ook op gericht om de overheadkosten van 
de organisatie zo veel mogelijk te beperken, opdat de beschikbare financiële middelen optimaal kunnen worden 
besteed aan de uitvoering van de doelstelling. Connect2Us heeft geen personele lasten en de inspanningen en 
daarmee gepaard gaande kosten om fondsen te werven zijn beperkt. De liquide middelen zijn geboekt op direct 
opvraagbare spaar-/courante rekeningen bij een Nederlandse bank. 
 
Toerekenen van de kosten 
Voor het toerekenen van de kosten wordt gekeken of kosten direct of indirect verbonden zijn aan de doelstelling, de 
fondsenwerving en het beheer en de administratie. 
 
Bestedingspercentage ten opzichte van baten 
Connect2Us streeft ernaar zoveel mogelijk van het ontvangen geld te besteden aan de doelstelling. In 2021 zijn gelden aan 
de productie van Empathy Land besteed. Een groot deel van die productie is in voorraad genomen. 
 

  31-12-2021 
  % 

Besteding % baten 47% 
    
Fondsenwerving 11% 
    
Beheer en administratie 7% 
    

 
 
Vermogensbeleid 
Per 31 december 2021 bestaat het totaalbedrag aan reserves en fondsen € 3.350, -. 
 
De continuïteitsreserve is bedoel om risico’s op de korte en middellange termijn te dekken. Volgens de VFI-Richtlijn 
“financieel Beheer Goede Doelen’ mag deze reserve 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. De 
ondergrens ervan is 1,0 keer de begrote kosten van de organisatie voor het volgende boekjaar. Voor de vaste lasten van de 
Stichting voldoen wij aan deze norm. 
Deze reserve hebben wij eind 2020 bepaald op € 1.771, -. De reserve fungeert als een buffer die voor een bepaalde, 
overzienbare tijd, tegenvallers in de inkomsten kan opvangen en die er ook voor zorgt dat Connect2Us niet op korte 
termijn haar activiteiten hoeft te beëindigen. Doel van de reserve is dus: het veiligstellen van de continuïteit op korte 
termijn. 
 
De bestemmingsreserve heeft betrekking op dat deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor 
een speciaal doel, in dit geval Empathy Land. In de toelichting op de balans worden de bedragen en de beperkte 
doelbestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld. 
 
De overige reserves worden gefaseerd gebruikt voor projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van 
Connect2Us. Deze reserve is vrij besteedbaar binnen het meerjarenbeleid zoals dat is geformuleerd voor de komende 
jaren.  
 
Som van de baten 
De baten bestaan uit: 

• Baten van particulieren 
• Baten van bedrijven 
• Baten van organisaties zonder winststreven 
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Baten 2021 
De gegenereerde inkomsten in 2021 bedragen € 8.217.  
 
Baten, doelstelling 2022 
Voor 2022 is de verwachting dat er € 60.000, - aan baten kunnen worden gegenereerd. 
 
Besteed aan doelstellingen in 2021 
In 2021 is er € 3.878 uitgegeven aan de doelstellingen. 
 
Bestedingen, doelstelling 2022 
Voor 2022 is er € 60.000, - begroot om te besteden aan doelstellingen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021         

(na voorstel resultaatbestemming)         
          
          

    31-12-2021   31-12-2020 
  € € € € 

ACTIVA         
          
Vaste activa         
Immateriële vaste activa -   -   
Materiele vaste activa 9.764   573   
    9.764   573 
          
Liquide middelen   586   698 
          
Saldo   10.350   1.271 
          
PASSIVA         
          
Reserves en fondsen         
Continuïteitsreserve 1.771   421   
Bestemmingsreserve 1.579   0   
Overige reserves 0   0   
    3.350   421 
          
Achtergestelde lening   7.000   0 
          
          
Transitoria   -   850 
          
Saldo   10.350   1.271 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
      

        

  2021 2021 2022 
  Werkelijk Begroot Begroot 
  € € € 

BATEN       
        
Baten van particulieren 3.217 2.000             3.500  

Baten van bedrijven 5.000 2.000           50.000  
Baten van organisaties zonder winststreven - 76.000             6.500  

Som van de geworven baten 8.217 80.000 60.000 
        
Overige baten - 30.000   
        
SOM VAN DE BATEN 8.217 110.000 60.000 
        
        
LASTEN       
        
Besteed aan doelstellingen 3.878 60.000 45.000 
        
Kosten fondsenwerving 875 1.000 1.000 
        
Beheer en administratie 535 1.000 550 
        
SOM VAN DE LASTEN 5.288 62.000 46.550 
        
SALDO VOOR FIN. BATEN EN LASTEN 2.929 48.000 13.450 
        
Fin. baten en lasten - -   
        
SALDO BATEN EN LASTEN 2.929 48.000 13.450 
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  2021 2020 
  Werkelijk Werkelijk 
  € € 

BESTEMMING SALDO 2021     
      

Toevoeging of onttrekking aan:     

Continuïteitsreserve            1.350               421  
Bestemmingsreserve            1.579                 -    

Overige reserves                 -                   -    
      
Totaal            2.929               421  
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat, en ook voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de 
resultaten, wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt gemeld. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving.  
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 
De staat van baten en lasten is opgesteld volgens de RJ650 – C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en de lasten worden toegerekend aan 
de periode waarop ze betrekking hebben.  
 
Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is geen accountantscontrole toegepast. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
ACTIVA 
 
 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
 
PASSIVA 
 
RESERVES 
 
Reserve  Continuïteit Bestemming Overige Totaal 

  € € € € 
Reserves Stichting 1.771 1.579 0 3.350 
          

 
Lening 
J.V. Meertens heeft een achtergestelde lening verstrek van € 7.000, - om de aankoop van 750 spellen Empathy Land te 
helpen financieren. Deze lening wordt geleidelijk, in overleg met het bestuur, afgelost als er voldoende reserves zijn. 
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 
 

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 
      

        

  31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 
  € € € 

Baten       
Particulieren 3.217 - 20 

Bedrijven 5.000 - 40 
Totaal 8.217 nihil 60 
        
Lasten       
        
Besteed aan doelstelling       

Website 161 2.195 3.980 
Illustraties/stories 0 630 - 

Inkoop diensten 350 3.519 2.400 

Print kosten 2.441 246 - 

Afschrijving beeldmateriaal 573 556 556 

Overig 353     

Totaal 3.878 7.146 6.936 
        
Fondsenwerving 875     
        
Beheer en administratie       
Lidmaatschap 273 830 - 

Bankkosten 262 192 192 
Totaal 535 1.022 192 
Totaal Lasten               5.288      
        

Saldo baten / lasten 2.929 -8.168 -7.068 
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Begroting 2022 
 
Waar willen we naartoe; ontwikkeling, lopende projecten 2022-2023  
In het verslagjaar is het schoolproject doorontwikkeld. In het schoolproject is de kerndoelstelling: kinderen in de 
brugklassen van het middelbaar onderwijs bekend en vertrouwd te maken met cultuurverschillen. Ten behoeve 
hiervan heeft Connect2Us Empathy Land geïntroduceerd. De spellen zijn voorzien van een handleiding, een 
lesbrief en korte instructies. De spellen zijn in verschillende fases van uitvoering. In 2020 zijn deze spellen getest 
in brugklassen en waarschijnlijk ook in een aantal groep 8 klassen. We zijn op zoek naar strategische partners die 
kunnen ondersteunen bij de productie en distributie (bekendmaking) van de spellen.  
De begroting gaat uit van een beperkte oplage en afname om niet van de scholen. Echter, het streven is om een 
revolving fund te creëren waarbij de scholen een eigen bijdrage doen aan de spellen waardoor er een fonds 
ontstaat om het project door te ontwikkelen en nieuwe initiatieven te financieren. Het revolving fund is niet in 
de begroting opgenomen. 
 
De begroting voor het boekjaar 2022 is als volgt: 
 
Begroting 2022   

    

  2022 

  Begroot 

  € 

BATEN   

    

Baten van particulieren             3.500  

Baten van bedrijven           50.000  

Baten van organisaties zonder winststreven             6.500  

Som van de geworven baten 60.000 

    

Overige baten   

    

SOM VAN DE BATEN 60.000 

    

LASTEN   

    

Besteed aan doelstellingen   

Stichting Connect2Us 45.000 

    

Kosten fondsenwerving 1.000 

    

Beheer en administratie 550 

    

SOM VAN DE LASTEN 46.550 

    

    

SALDO BATEN EN LASTEN 13.450 
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Getekend voor akkoord, 
Amsterdam, 1 juli 2022  
 

 
 
 
 
De heer Jan Vincent Meertens 
Voorzitter 
 

Contactgegevens 

Stichting Connect2Us  
Info@connect2us.eu  
www.connect2us.eu  
088 5 222 000 
Postbus 10275 
1001 EG Amsterdam 
 
KvK-nummer 67610803 
RSIN 857092868 
Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire naam: Stichting Connect2Us 
Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam 
Eerste inschrijving handelsregister: 28-12-2016 
Datum akte van oprichting: 27-12-2016 
Datum akte laatste statutenwijziging: 01-05-2017 
Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) 
Het verbeteren van de communicatie tussen mensen met verschillende achtergronden in de samenleving. 
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Bijlage: Verslag van de kascommissie 
 

Verklaring van de kascommissie over 2021 
 
 
Ondergetekenden:   
   
Ralf van Haastregt en Sjaak Pappe 
 
Verklaren hierbij, dat zij de boekingen/bescheiden hebben gecontroleerd van de  
 
Stichting Connect2Us  
 
Opgrond van het onderzoek zijn zij van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2021 alsmede van het resultaat over 
2021. 
 
Wij adviseren de omschrijving van journaalposten zodanig te verduidelijken dat elke lezer, die geen 
toegang heeft tot de feitelijke documenten, zoals facturen, begrijpt wat de uitgaven en inkomsten 
inhouden en t.b.v. wie en afkomstig van wie. Nu is dat niet altijd duidelijk, soms ontbreekt de 
omschrijving geheel.     
 
Wij stellen voor dat het bestuur van de Stichting Connect2Us decharge wordt verleend voor het 
gevoerde financiële beleid over 2021 
 
Plaats Rijnsburg/Den Haag, 30 juni 2022, 
 
Was getekend,  
 
Ralf van Haastregt en Sjaak Pappe 
 
Kascontrole Commissie.  
 
 
 
 


