Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bits of Freedom (Bof)
3 4 1 2 1 2 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Prinseneiland 97h
0 2 0

2 6 1

8 3

E-mailadres

kantoor@bitsoffreedom.nl

Website (*)

https://bitsoffreedom.nl

RSIN (**)

8 0 8 8 0 4 1 6 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, EU

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Sophie Logothetis

Secretaris

Judith Blijden

Penningmeester

Wiens van Asselt

Algemeen bestuurslid

Marjolein Lanzing

Algemeen bestuurslid

Janine Huizenga

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij,
waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht
op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Bits of Freedom is een jonge en idealistische organisatie met een "practice what you
preach" mentaliteit. We vertrekken vanuit drie kernwaarden: integriteit, onafhankelijkheid
en deskundigheid. Voor het bereiken van onze beleidsdoelstellingen hebben we vijf
middelen tot onze beschikking: onderzoek, lobby, bewustwording, campagne en
rechtszaken. We hebben de meeste impact wanneer we deze middelen goed weten te
vervlechten. Daarbij zijn een aantal zaken kenmerkend voor het bepalen van onze inzet:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We worden gefinancierd vanuit vier bronnen. We willen minimaal een derde van onze
inkomsten krijgen van individuele donateurs. Ook willen we graag minstens een derde
van onze inkomsten van fondsen of stichtingen krijgen. Het aandeel van
bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van de totale
inkomsten. Geen enkele bedrijfssupporter mag meer doneren dan 10% van onze
continuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook
projectgelden.

1. We voeren de lange strijd. We zetten in op lange-termijn verandering en gaan
duurzaam om met mensen en middelen.
2. We snappen technologie en combineren dit met juridische expertise.
3. We zijn constructief waar kan, en scherp waar moet.
4. We hebben geen partij-politieke kleur.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het geld dat we ontvangen, besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan onze
doelstellingen. Het grootste deel van onze inkomsten is kernfinanciering bestemd voor
onze organisatiekosten, waarbij personeelskosten veruit de grootste kostenpost is.
Daarnaast maken we kosten voor projecten. Die kosten maken we alleen als we de
daarvoor bestemde projectgelden hebben ontvangen. Tot slot bestaat onze financiële
reserve uit een continuïteitsreserve. We streven ernaar dit een buffer te laten zijn
waarmee we de vaste kosten van de organisatie voor drie maanden kunnen financieren.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://2020.bitsoffreedom.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

We gebruiken de salarisschalen van de Rijksoverheid om het salaris van de directeur
en overige medewerkers te bepalen. Alle medewerkers worden ingeschaald binnen
schaal 6 tot en met 12. De gekozen periodiek hangt af van het aantal jaren werkervaring
(in een functie op vergelijkbaar niveau) van de aan te nemen medewerker. De
uiteindelijke inschaling en toekenning van de juiste periodiek vindt plaats door de
directeur met goedkeuring van het bestuur. In beginsel krijgt een werknemer twee keer
een jaarcontract, gevolgd door een contract voor onbepaalde tijd. Indien de prestaties
van de medewerker binnen het team daartoe aanleiding geven en tenzij het bestuur
besluit dat de financiële situatie van Bits of Freedom het verhogen van periodieken niet
toelaat, zal iedere werknemer in beginsel jaarlijks een periodiek in de schaal stijgen.
Zodra het einde van de schaal bereikt is, is er geen verdere stijging van het salaris
meer. Indien de salarisschalen bij de overheid worden aangepast, dan wordt bij een
volgende verandering van periodiek automatisch het salaris van de werknemer weer
gelijk getrokken met het overheidsbeleid. Bits of Freedom stelt per medewerker een
budget van max. EUR 2.000 per jaar – op basis van 1 FTE – ter beschikking ten
behoeve van de opleiding van elke werknemer. We keren maandelijks een bedrag gelijk
aan 10% van het bruto salaris, inclusief vakantiegeld, bruto uit aan werknemers. Deze
betaling geldt ter compensatie van het ontbreken van een pensioenregeling en iedere
werknemer
is zelf
volledig
verant- woordelijk
voor hetwe
treffen
van
enige
Voor
het meest
recente
activiteitenverslag
verwijzen
graag
naar
onsgewenste
jaarverslag.
pensioenregeling. Bestuursleden ontvangen een vergoeding van €500 per jaar. Raad
van adviesleden ontvangen geen vergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
https://2020.bitsoffreedom.nl
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2020

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

3792

13052

€

+

€

3792

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
13052

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

14763

730607

+

9754

468175

+
€

745370

€

749162

31-12-2019 (*)

€

592846

€

+
€

490981

+
€

592846

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

€

156316

+
€

341427

Bestemmingsfondsen

477929

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

341427

149554

+
749162

+
€

490981

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

5857

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

315400

296751

€
€

2822

321257

€

299573

98182

€

79738

+

442807 +

€
€

862246

+

274346 +
653657

€

+
862246

€
€

+
653657

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

503916

538898

Anders, namelijk (vul hier in)

€
Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

+

€

+

503916

€

538898

€

53760

€

48364

Kosten beheer en administratie

€

53151

€

54827

Som van de lasten

€

610827

€

642089

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

431418

€

502887

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

251419

€

11568

https://2020.bitsoffreedom.nl/pdf/bits-of-freedom-jaarrekening-2020.pdf

https://2020.bitsoffreedom.nl/pdf/bits-of-freedom-jaarrekening-2020.pdf

Open

+

