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In 2018 trilde Lombok op haar grondvesten. Door één van de hevigste aardbevingen
die het eiland ooit gekend heeft, hebben we in dat jaar de Duduk Atas school op dit
eiland financieel ondersteund. En omdat het eiland zoveel schade geleden heeft,
besloot Face This ook nog een andere school op Lombok te steunen. Begin dit jaar
reisden Jos van der Hoek en filmmaker Wouter Coomans naar Lombok om daar de
SDN1 Senggigi school te bezoeken. En met de kindertekeningen die we daar
ontvingen, creëerden we een nieuwe T-shirt collectie met behulp van een nieuwe
selectie (street)artists.
De toestand van de school
Face This bezocht de SDN1 Senggigi school in april 2019 - bijna een jaar na de
aardbeving. Maar de school was er nog steeds slecht aan toe. Delen van het gebouw
waren volledig ingestort en de meeste klaslokalen waren onveilig om les in te geven.
Vandaar dat vrijwel alle lessen in noodtenten gegeven werden. De opbrengst van de
T-shirt collectie die we dit jaar met/voor deze school maakten, komt ten goede aan dit
schooltje. Een klein deel daarvan hebben we dit jaar al opgehaald, maar de verwachting
is dat we het volledige bedrag in 2020 bij elkaar kunnen krijgen.
Nieuwe aanpak
Waar we voorheen onze tekensessies met de kids altijd klassikaal deden, besloten we het
met de SDN1 Senggigi school op een andere manier te doen. We vroegen 9 kinderen
naar hun favoriete plek in hun dorp en lieten hen daar een tekening van maken. Precies
op die plek. De verhalen achter deze tekeningen leverden mooi filmmateriaal op en het
stelde ons in staat om ieder T-shirt een persoonlijker verhaal mee te geven. Deze films
zijn een belangrijk middel om de komende jaren op social media aandacht te vragen voor
Face This. Dit was dus een belangrijke investering, die ons ook deels gesponsord is: voor
deze films hebben we alleen de reiskosten en hotelovernachting van de filmmaker hoeven
te betalen. Had de filmmaker hier het normale tarief voor gerekend, dan hadden de kosten
vele malen hoger gelegen.
9 (street)artists
Dit jaar hebben we wederom met een keur aan (street)artists van over de hele wereld
mogen samenwerken. Grote namen als Jon Burgerman, Mike Perry en Supermundane
wilden vrijwillig een T-shirt ontwerpen met de kindertekeningen, gemaakt door de kids van
Lombok. Ook deze (street)artists hebben we dankzij studenten van de kunstacademie te
Breda vrijwel allemaal kunnen interviewen, waarmee we de video’s uit Lombok konden
verrijken.
Deze aanpak en al dat mooie filmmateriaal leverde ons diverse mooie internationale
publicaties op in belangrijke online magazines als het prestigieuze Digital Arts en Creative
Boom.
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2020
Ook in 2020 zullen we ons vol gaan inzetten voor de SDN1 Senggigi school. Er staat een
groot schoolproject in Nederland op de planning alsmede een samenwerking met een
grote Hollywoodster. Alles om de verhalen van Face This in het algemeen en de kinderen
van Lombok in het bijzonder voor het voetlicht te kunnen krijgen. Zodat we zo snel
mogelijk genoeg budget binnen halen om het schooltje van de kinderen zo snel mogelijk
te kunnen renoveren.

Namens het bestuur,
Jos van der Hoek
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2018

EUR

EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa

542

746

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1,013
4,909

614
2,773
5,922

3,387

6,464

4,133

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Bestemmingsfonds

5,622
0

4,133
0
5,622

Kortlopende schulden
Te betalen belastingen

842

4,133
0

842

0

6,464

4,133
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Staat van baten en lasten over 2019

2019
EUR
Baten
Verkoop Tees
Donaties

11,845
3,383

Totaal baten
Lasten
Projecten Indonesië
Kosten Tees
Afschrijvingen
Overige algemene kosten

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat

EUR

2018
EUR

EUR

12,664
15,953
15,228

28,617

560

14,900

7,524
204
5,451

9,320
204
1,496
13,179

11,020

13,739

25,920

1,489

2,697
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemeen
1.1 Doelstelling Face This
Face This zet zich in om het onderwijs op kleine, verwaarloosde schooltjes in Indonesië te
verbeteren. Dit doen we door samen met de leerlingen T-shirts te ontwerpen en met de opbrengst
ervan de vervallen schoolgebouwen te renoveren, extra klaslokalen neer te zetten en/of leraren
extra cursussen aan te bieden.
1.2 Activiteiten
Stichting Face This heeft met een eigen, gelijknamige T-shirtlijn, een eigen bron van inkomsten.
Het leuke aan deze T-shirts (Tees) is dat de leerlingen waarvoor we ons inzetten met
zelfgemaakte tekeningen deze Tees zelf mogen vormgeven. Elke collectie staat in het teken van
één specifieke school in Indonesië. Dit houdt dus in dat er in zo’n collectie alleen tekeningen
verwerkt worden die gemaakt zijn door die ene specifieke school. Maar ook de opbrengst van de
collectie gaat naar het hulpbehoevende schooltje van deze kinderen. Zo weet de drager van een
shirt precies waar de opbrengst van zijn/haar T-shirt naar toe gaat.
De stichting is gevestigd aan de Cornelis Muschstraat 20 te Rotterdam, Nederland en is
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24446540.
1.3 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening, vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijnen “650 Fondsenwervende
instellingen”, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s en de waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten.
De activa en passiva van de Stichting Face This zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, tenzij anders aangegeven in de toelichtingen per balanspost. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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2.2 Going Concern
Het vermogen van de stichting om haar activiteiten voort te zetten zal naar
verwachting geen materiële gevolgen ondervinden van de COVID-19 uitbraak. De stichting
wordt door het bestuur positief beoordeeld omtrent huidige en toekomstige perspectieven om de
activiteiten duurzaam voort te zetten.
Wij houden ons als stichting aan de richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse overheid
Tevens melden wij dat wij als stichting gezond zijn op financieel gebied zoals blijkt uit onze balans.
Onze liquiditeit is voldoende om onvoorziene problemen op korte en ook op middellange termijn op
te kunnen vangen. Wij zijn hiervoor niet afhankelijk van financiële instellingen en kunnen daardoor
direct over onze beschikbare reserves beschikken.
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het COVID-19 virus
een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. Het bestuur
stelt dan ook vast dat de continuïteitsveronderstelling nog steeds van toepassing is op de
activiteiten van de sticting. Op grond van de hiervoor beschreven omstandigheden is de
jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
2.3 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
2.4 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval
als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Om vast te stellen of er voor een immaterieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.5.
2.5 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Stichting Face This beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is
de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzondere waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten
en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. De
opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij
normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt
een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief
/ de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt. Indien
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wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
2.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
2.7 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
2.8 Reserves en fondsen
De reserves en fondsen worden aangehouden voor de belangrijkste projecten van Stichting Face
This. Per 31 december 2019 is er geen reserve gevormd.
2.9 Langlopende en kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de
nog onbetaalde bedragen die door het bestuur of de directie in het desbetreffende boekjaar of in
voorgaande boekjaren als projectverplichtingen zijn goedgekeurd, met een looptijd van maximaal 1
jaar na balansdatum. De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar na
balansdatum, en strekken zich uit over een periode tot maximaal 5 jaar na balansdatum. Schulden
worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling
3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit
houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de staat van
baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds.
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Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten. Indien aan een bestemmingsreserve respectievelijk
bestemmingsfonds wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie op de
volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het
overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
3.2 Baten
Alle baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben
3.3 Afschrijvingen
Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
3.4 Lasten
Onder lasten zijn begrepen de uitkeringen inzake de projecten in Indonesië, directe kosten
gerelateerd aan de verkopen van Tees alsmede de kosten voor fondsenwervingen en overige aan
de Stichting gerelateerde kosten.
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Immateriële vaste activa

Totaal
EUR
1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cummulatieve waardeverminderingen

2,030
(1,284)

Boekwaarde

746

Mutaties 2019
Investering
Afschrijvingen

0
(204)

Mutaties
(204)
31 december 2019
Aanschafwaarde
Cummulatieve waardeverminderingen

2,030
(1,488)

Boekwaarde

542

Onder de immateriële vaste activa zijn de kosten voor het deponeren van de Face This merknaam
(2011) en de kosten voor het maken van de Face This promotie film naar aanleiding van haar
5-jarig bestaan (2013) opgenomen. Deze worden in 10 jaar afgeschreven.

Vorderingen
Onder de vorderingen is opgenomen de nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot in 2019
verkochte Tees

Liquide middelen
31 december 31 december
2019
2018

Bank
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Reserves & fondsen

Het verloop van de overige reserve kan als volgt worden gespecificeerd:
2019

2018

EUR

EUR

Stand per 1 januari
Resultaat financieel jaar
Mutatie bestemmingsfonds

4,133
1,489
0

1,436
2,697
0

Stand per 31 december

5,622

4,133

2019

2018

EUR

EUR

11,582
3,773

12,664
15,953

Baten

Verkoop Tees
Donaties
dfadsf

dfadsf

15,355

28,617

2019

2018

EUR

EUR

0

14,900

Lasten
Onderwijsproject Indonesië

Renovatieproject Duduk Atas school Lombok
Kosten projecten Tomi

575

0
0

575
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Overige algemene kosten

Website
Bankkosten
Reis & Verblijfkosten reis Indonesië
Verzendkosten t- shirts
Overig

2019

2018

EUR

EUR

1,409
237
2,267
615
923

1,258
196
0
0
42

5,451

1,496

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door
diverseoverheden zijn genomen om het virus in te perken zullen naar verwachting beperkte
negatieve gevolgen hebben voor de economische activiteit van de stichting. De financiële impact
hiervan is echter niet betrouwbaar in te schatten. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om
de effecten van het Covid-19 virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen (zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken). In dit
stadium zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en
het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste
best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten. Deze gebeurtenis na
balansdatum is verder niet van invloed op de presentatie en waardering van de cijfers in de
jaarrekening 2019. Wij verwijzen tevens naar de toelichting “informatieverschaffing over
continuïteit”.

Bestuur & werknemers
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Verder zijn er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De stichting heeft eveneens geen
werknemers in dienst.

Rotterdam, 30 juni 2020

Het bestuur,
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