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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Impact Nomads voor het jaar 2016. Hopelijk geeft 
het een goed beeld van wat we dit jaar hebben bereikt. Het is het eerste jaarverslag van 
de stichting en daarom kort, wanneer de stichting de komende jaren groeit zal het beleid 
meerdere terreinen bestrijken en/of verder detailleren.
Dit jaarverslag is hetzelfde opgebouwd als het beleidsplan. Citaten eruit geven we in grijze 
tekst weer.

Waartoe bestaat de stichting dit jaar? Missie
“Het verbeteren van de leefsituatie in rampgebieden met schone technologie.”
“Het opleiden van jonge mensen tot autonome hulpverleners die in moeilijke situaties een 
positief verschil kunnen maken.”
Rampgebieden kenmerken zich door wederopbouw. De vernietiging van landschap, 
gemeenschap en gebouwde omgeving zijn een kans om iets neer te zetten dat mens- en 
milieuvriendelijker was dan het voorgaande. Dit geldt voor de fysieke wereld, die wordt 
beter door het uitvoeren van technische projecten. De resultaten hiervan blijven zichtbaar 
na de crisis. Daarnaast doen aspirant-hulpverleners vaardigheden en een pro-actieve 
houding op in een onzekere context. Kortom een crisis is een kans om direct te kiezen 
voor milieu- en mensvriendelijke oplossingen, ofwel schone technologie die ook na de 
crisis nog positieve effecten met zich meebrengt.
Als eerste ligt de focus van de stichting op de vluchtelingencrisis in Griekenland.

Hoe ziet de wereld eruit wanneer we hierin slagen? Visie
We hebben een directe positieve impact op de kwaliteit van leven van duizenden 
vluchtelingen en op de vaardigheden van tientallen vrijwilligers. Deze impact wordt 
gestaafd door positieve feedback van de vluchtelingen en vrijwilligers zelf.
Is dit gelukt?
Ja. In dit jaarverslag vertellen we hoe precies.

Doelen

1. Expertise opbouwen in het verlenen van noodhulp 
We hebben inmiddels wat ervaring met het helpen van vluchtelingen in Griekenland. Dit 
jaar willen we deze basis uitbouwen door te leren van capabele lange-termijn vrijwilligers 
en door zelf succesvolle projecten neer te zetten. Dit geeft ons en onze vrijwilligers het 
(zelf)vertrouwen en de ervaring om ook in andere rampgebieden een verschil te maken.
Kenmerkend aan een noodsituatie is dat deze snel verandert. Om die reden is het 
belangrijk veel ter plaatse te zijn goede relaties aan te gaan met natuurlijke autoriteiten, 
zodat we van hun ervaring te kunnen leren en zo veel mogelijk contextuele informatie op 
te doen. 
Concreet willen we dat minimaal één vrijwilliger minimaal zes maanden van 2016 werkt in 
een vluchtelingengebied in Griekenland.
Is dit gelukt?



Ja en meer. 
Jonas Sweep heeft de maanden mei-september en december in Noord-Griekenland 
gewerkt. Daarnaast hebben er 11 studenten social work van de Fontys hogeschool in de 
maand maart in Athene een missie van een week uitgevoerd onder begeleiding van twee 
docenten van deze hogeschool en Jonas Sweep en Tom Zeegers vanuit Impact Nomads. 
De vrijwilligers Sjak, Judith en Bob ieder enkele weken werk verzet in de maanden mei-
juni, wederom in Noord-Griekenland. 
In de maand oktober hebben de journalisten Simone en Frederic een reportage gemaakt 
door kampen te bezoeken in Noord-Griekenland.

2. Vrijwilligers ondersteunen
Gelukkig zijn er nog steeds 'gewone mensen' die naar rampgebieden trekken om er te 
helpen. Griekenland is hier een positief voorbeeld van. Veel mensen begrijpen dat de 
financiële crisis het land moeilijker in staat maakt adequaat te reageren op de 
nieuwkomers.
Tevens zijn de Grieken zelf gewend aan vluchtelingen, de afgelopen vier generaties 
hebben er uitgebreid mee te maken gehad, veel Grieken hebben zelf uit Turkije moeten 
vluchten. Ondanks hun eigen uitdagingen staan de meeste Grieken gematigd  positief 
tegenover de nieuwkomers.
Concreet zetten we ons netwerk in om te zorgen dat er dit jaar minimaal 20 vrijwilligers 
naar Griekenland trekken om daar lopende projecten van ons of andere organisaties 
verder te brengen. Tevens ondersteunen we deze vrijwilligers met trainingen in 
crowdfunding en laten we ze gebruik maken van ons netwerk ter plaatse.
Is dit gelukt?
Deels. Bij elkaar opgeteld hebben we 16 vrijwilligers kunnen motiveren om vanuit 
Nederland te komen. Ter plaatse hebben we goede contacten opgedaan en met minimaal 
6 hebben we samen projecten verder gebracht. Te weten: Martin, Panagiotis, Stergios, 
Step, Ingrid en Aslam. 
De wens is dat deze vrijwilligers na hun inzet geëngageerd blijven, zich ontpoppen tot 
autonome wereldverbeteraars en zonder onze expliciete coordinatie nieuwe plekken 
vinden om zich duurzaam in te zetten.
Is dit gelukt?
Ja, bij enkele. Er is nog terrein te winnen bij het bouwen van een gemeenschap van 
Impact Nomads. Van de helft van vrijwilligers zijn we niet op de hoogte hoe ze zich nu 
inzetten, hoe we ze daarbij kunnen helpen en vice versa.

3. Projecten (laten) realiseren met een component schone technologie
Een eerste voorbeeld is het realiseren van WiFi in vluchtelingenkampen door gebruik te 
maken van afgeschreven straalverbindingen afkomstig van een Nederlandse 
telecomaanbieder.
Voor vluchtelingen is WiFi een levensbehoefte. Het stelt ze in staat:

− informatie in te winnen over de situatie ter plaatse: Zijn de grenzen open? Hoe reis 
ik verder? Hoe vraag ik asiel aan?

− contact met familie en vrienden te onderhouden of die zich nu in Europa bevinden, 
of in een oorlogsgebied,

− contact met de autoriteiten te onderhouden om de asielprocedure mogelijk te 



maken,

− verveling in de kampen tegen te gaan.
Het is voor ons belangrijker dat de projecten worden uitgevoerd dan dat we zelf aan het 
roer staan, een versnellende of mogelijk makende rol past ons ook. Zo maken we optimaal 
gebruik van de aanwezige infrastructuur en partners die mogelijk beter gepositioneerd zijn 
dan wijzelf.
Wanneer we kansen zien om bestaande schone technologieproducten (bijvoorbeeld ACE 
stoves op biomassa) en andere hulpgoederen in te zetten zullen we zorgen dat deze op 
de juiste plek terecht komen en goed worden gebruikt.
Aan dit doel zal het grootste deel van het verworven vermogen worden besteed.
Is dit gelukt?
Ja.

− In de kampen Softex en Thermopyles hebben we WiFi aangelegd en hiermee zo'n 
1500 mensen continu van communicatie voorzien. Er is nog terrein te winnen wat 
betreft de beschikbaarheid (geschat 80%) en oplostijd van storingen (geschat op 
twee weken). Dit project is in de boeken te vinden onder nummer P16005.

− Door als klokkenluider de te verbeteren prestatie van een Amerikaanse NGO op het 
gebied van WiFi aan te kaarten hebben zij hun operatie in Griekenland 
gestroomlijnd en ons ontwerpconcept overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat zo'n 20 
000 mensen op het internet aangesloten konden worden. Zonder ons was dit in 
veel gevallen ook gebeurd maar we schatten minimaal 6-12 weken trager.

− Er is tijd besteed aan het verkennen van duurzame energieprojecten. Deze 
verkenning heeft nog niet tot realisatie van zulke projecten geleid. We hopen dat dit 
in 2017 wel lukt.

− Er is relatief veel tijd besteed aan het coordineren van een programma dat zo'n 
4000 mensen van verse groente en fruit voorziet. Het betreft niet direct een inzet 
van schone technologie. Toch is ervoor gekozen hiervoor te gaan omdat de 
levenskwaliteit van duizenden mensen vergroot wordt, de producten lokaal 
betrokken worden en het programma erin slaagt miskramen en ziekte door gebrek 
aan gezonde voeding te voorkomen. De precieze milieuwinst hebben we niet 
gekwantificeerd maar we verwachten dat die positief is. Vanaf december is Jonas 
Sweep gedetacheerd op dit project door HelpRefugees. Dit project is de boeken 
ingegaan onder nummer P16007.

− We hebben in de maand december 90 m3 aan hulpgoederen ingezameld en naar 
Griekenland getransporteerd. Wederom niet direct schone technologie, wel 
milieuwinst doordat de goederen niet nieuw geproduceerd hoefden te worden en de 
warme kleding deels stookvraag beperkt. We gaven er kisten van 
telecomapparatuur een tweede leven mee dat anders als afval verwerkt zou 
moeten worden.
Deze actie heeft tevens veel bewustzijn en goede wil gecreërd onder de 
Nederlandse bevolking. We hopen dat daar bij de komende Tweede 
Kamerverkiezingen wat van te merken gaat zijn. Projectnummer 16008.

− Een overzicht van de andere projecten die we hebben ondernomen of ondersteund:
P16001, een hulpmissie naar Athene met 11 studenten Social Work van Fontys 
Eindhoven.
P16002, een business course in samenwerking met Avans Hogeschool Den Bosch 
gericht op het ontwikkelen van producten en het betrekken van fondsen en 



vrijwilligers bij onze organisatie.
P16003, een welkomstdiner voor vluchtelingen en Den Bosch georganiseerd door 
Frauke van den Boogaard.
P16004, een verkenning van het landschap aan groepen en organisaties rondom 
Idomeni om uit te vinden hoe de stichting zich het beste in kan zetten en meer 
concreet om het WiFi-project P16005 mogelijk te maken.
P16006, koken voor vluchtelingen die op straat leven in Thessaloniki.

4. Fondsen en hulpgoederen werven
Voor het inzetten van vrijwilligers en het realiseren van projecten zijn fondsen nodig. In de 
kampen zijn verschillende hulpgoederen nodig.
We stimuleren vrijwilligers hun eigen netwerk van familie en vrienden te gebruiken om de 
fondsen te werven die voor hun inzet nodig zijn. Concreet streven we ernaar dat de inzet 
van de van de onder punt 2 genoemde minimaal 20 vrijwilligers kostendekkend is.
Is dit gelukt?
Ja. Vrijwilligers hebben veelal hun eigen verblijf en vervoer kunnen bijdragen, al of niet via 
onze bankrekening. We zijn ze wel tegemoet gekomen in de vorm van consumpties.
Tevens vragen we bedrijven 'in kind' te sponsoren. Door aannemers VolkerWessels 
Telecom en aerea zijn hiervoor al toezeggingen gedaan.
Daarnaast organiseren we minimaal een grootschalige inzamelingsactie voor 
hoogwaardige hulpgoederen. Ook voor het transporteren van deze hulpgoederen naar het 
doelgebied verwachten we wat geld te moeten uitgeven.
De eerste projecten financieren we met crowdfunding.
Is dit gelukt?
Ja. Het bedrijf aerea heeft enkele straalverbindingen gesponsord, weliswaar in cash. 
VolkerWessels heeft kisten gedoneerd die wij hebben ingezet als opslagmedium voor 
hulpgoederen en als inkomstenbron.
Het realiseren van gecrowdfunde projecten geeft ons de ervaring om als betrouwbare 
partner financiering aan te vragen bij grotere spelers (Postcodeloterij, Climate KIC, OP-
oost) die kunnen profiteren van onze flexibiliteit.
Fondsen die na de projecten  en het inzetten van vrijwilligers eventueel overblijven zullen 
in nieuwe projecten worden ingezet.
Het beheer van het vermogen is verantwoordelijkheid van de penningmeester, deze wordt 
daarbij onbetaald ondersteund door een operationeel manager. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij het gehele bestuur.
Is dit gelukt?
Ja. De penningmeester heeft wat minder tijd kunnen besteden dan vooraf gedacht, de rest 
van het bestuur heeft deze taken kunnen opvangen. We kijken terug op een financieel 
gezond eerste jaar waarin we een kleine buffer hebben opgebouwd waarmee we projecten 
kunnen starten en voorkomende operationele kosten kunnen dekken, dat maakt werken 
een stuk gemakkelijker. Voor details verwijzen we graag naar het financieel jaarverslag.

Slot
De stichting zal genoemde doelen naar haar beste kunnen, met hulp van vrijwilligers, 
verwezenlijken en binnen de heersende wet- en regelgeving alle activiteiten ontplooien die 



daarvoor noodzakelijk zijn en/of bij kunnen dragen. 
Het was een boeiend eerste jaar waarin mooie resultaten zijn behaald en veel is geleerd. 
In het beleidsplan van 2017 zetten we onze plannen voor dat jaar uiteen.
Namens het bestuur,

Peter Sinia – voorzitter

Bart Linssen – penningmeester (uittredend)

Jonas Sweep – secretaris

maart 2017.



Financieel jaarverslag

Inleiding
Hieronder leest u hoe 2016 financieel heeft uitgepakt voor de stichting. Samenvattend: 
een positief saldo dat gebruikt kan worden voor toekomstige projecten en het voortbestaan 
van de stichting. Het saldo bedraagt minder dan is uitgegeven aan overhead of een van de 
grotere projecten. Dit betekent dat bij tegenvallende fondsenwerving wellicht bezuinigd zal 
moeten worden. We waken ervoor dat het eigen vermogen niet groter wordt dan een 
jaarbegroting en vertrouwen hiermee te voldoen aan de eis voor ANBI-status.
Aandachtspunt is op het moment van schrijven de vacature voor penningmeester. Zijn 
taken worden waargenomen door de secretaris aangevuld met een kascontroleur.
Een specificatie van de resultaten per project evenals de beginbalans en eindbalans is te 
downloaden op onze website.

Resultatenrekening

Project Beschrijving Inkomsten Uitgaven
Oprichting 
en 
overhead

4.010,00 6.207,02

P16001 Athene-missie Social Work 32,40 32,40
P16002 Avans business course 29,40 29,40
P16003 Welcome Dinner Den Bosch 1.075,00 1.075,00

P16004 Assessment & Vrijwilligerswerk 
Idomeni 0,00 906,03

P16005 WiFi Softex & Thermopyles 3.515,87 6111,19

P16006
Koken voor dakloze 
vluchtelingen Thessaloniki met 
SoulFood

0,00 8,4

P16007 Groente- en fruitdistributie 
met/voor HelpRefugees 0,00 191,45

P16008 Kledingtransport 7.326,75 6593,56

Donaties
Niet project-specifiek. 
Uitgaven betreffen 
dienstverlening.

8.194,28 1.225,33

TOTAAL 24.183,70 22.379,78
SALDO 1.803,92

Wat valt op?

− Positief saldo. We rechtvaardigen dit omdat we ruimte willen hebben om projecten 
te kunnen starten en operationele kosten te kunnen maken (zonder hiervoor 
fondsen te werven) en omdat het werven van fondsen ook kosten met zich 
meebrengt.

− Hoge overheadkosten en -opbrengsten. Dit komt door een opstartlening uitgegeven 
door Jonas Sweep die gedurende het jaar terugbetaald is. Ook waren er enkele 
donaties voor de huur van het kantoor omdat dat tevens als woonruimte gebruikt 
kon worden.

http://www.impactnomads.org/Balans31-12-16.xlsx
http://www.impactnomads.org/Balans14-03-16.xlsx
http://www.impactnomads.org/Income_statement_together2016.xlsx


− Enkele projecten zijn grotendeels buiten onze boeken gebleven vandaar dat zowel 
kosten als baten laag zijn. We voeren ze toch op om onze betrokkenheid (in geval 
P16007 zelfs detachering) in deze projecten weer te geven.

− Kosten en opbrengsten P16008 groter dan de €4000 die in enkele 
subsidieaanvragen werd genoemd. Dit komt doordat we wat eigen inleg gebruikt 
hebben in het crowdfundingplatform om het doel te halen. Dit verhoogt beide zijden 
met ruwweg €1880.

− Positief resultaat P16008. De fondsenwerving voor dit transport was zo'n groot 
succes dat we besloten hebben wat van de opbrengsten te gebruiken voor 
toekomstige projecten.

Balans

Debet / 
Activa Credit / Passiva
Soort Specificatie Bedrag Soort Specificatie Bedrag
Vaste activa 0 Eigen vermogen 1803,92
Liquide 
middelen Bank 1885,87 Vreemd 

vermogen Crediteuren 5307,91

Kas -13,22
Vlottende 
activa

Voorraden / 
inventaris 0

Debiteuren 5239,48

Wat valt op?

− Negatief kassaldo, dit zal vereffend worden bij de eerstvolgende bankopname.

− Hoge debiteuren en crediteuren. Op het moment van schrijven is van de debiteuren 
ruwweg driekwart reeds vereffend en van de crediteuren zo'n 90%.

Slot
Hiermee hopen wij u voldoende financieel inzicht te hebben gegeven in het jaar 2016. 
Voor eventuele vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Opgesteld door:
Peter Sinia – voorzitter
Jonas Sweep – secretaris, waarnemend penningmeester

Gecontroleerd door:
Kess Marks – kascontrole

20 juni 2017
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