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1. Activiteitenverslag
Het activiteitenverslag is te zien op de website www.onfile.eu.
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2. JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2020

7

Stichting ONFile
Amsterdam
2.2 Staat van baten en lasten over 2020
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2019
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad van
de Jaarverslaggeving.
Organisatie
Stichting ONFile, de associatie van vluchtelingjournalisten in Nederland, statutair gevestigd te
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer41216021 met
RSIN‐nummer 8088 37217. De feitelijke activiteiten werden in 2020 deels nog uitgevoerd aan de
Gaasterlandstraat 5 te Amsterdam, daarna online.
Doelstelling en activiteiten
Stichting ONfile is in 1996 opgericht met als doel het behartigen van de belangen van gevluchte
journalisten en schrijvers. ONfile komt op voor hun rechten en belangen en richt zich op het
bevorderen van de toegang van deze gevluchte journalisten en schrijvers tot de Nederlandse
arbeidsmarkt. De organisatie biedt hen een platform en netwerk. ONfile richt zich op
verbinden: het brengt mensen en organisaties bijeen, adviseert en bemiddelt.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
schattingen maakt 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 DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De kortlopende vorderingen betreffen de
vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. De kortlopende
schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
Subsidies en giften worden toegerekend aan het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde
bestedingen komen.
Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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2.5 Toelichting op de balans
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Subsidie OCW
Subsidie Stichting Doen
Subsidie Lira-fonds
Giften

Kosten inhuur derden
Bureau
Community manager
Website & office
Subsidie-aanvraag

Netwerkkosten
Catering
Reiskosten
Web hosting
Coaching RFG
Onderhoud netwerk
Productie

Huisvestingskosten
Huur kantoor
Verhuiskosten

Kantoorkosten
PC ondersteuning
Bestuurs- en reiskosten
Internet
Telefoon
Overig

2020
€

2019
€

43.000

13.956
56.956

86.000
9.456
2.813
268
98.536

22.433
7.889
5.082
787
36.191

71.951
0
0
1.301
73.251

205
382
21
4.480
2.136
12.535
19.760

737
482
136

2.302
3.658

691
0
691

1.800
0
1.800

938
383
0
0
0
1.322

1.043
1.316
0
100,61
42
2.503
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