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1.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Terugblik op het jaar 2020
2020 is een bewogen jaar geweest voor Sheltersuit. Op 14 maart 2020 zou de Sheltersuit Sleep Out

plaatsvinden. Dit kon helaas niet doorgaan in verband met het uitbreken van de corona pandemie. In maart is

het atelier om deze reden ook voor een korte periode gesloten geweest. Vanaf april is de productie weer

opgestart met in achtneming van alle coronamaatregelen. Door de pandemie steeg het aantal aanvragen voor

Sheltersuits en Shelterbags in Nederland. Hierdoor hebben we in 2020 meer dan 1.000 Sheltersuits en 1.200

Shelterbags uitgedeeld in Nederland. Eind 2020 zijn voor het eerst op grote schaal Sheltersuits uitgedeeld en

verkocht in Duitsland. De verkopen in Duitsland betroffen onder andere leveringen aan opvanginstanties in

Duitsland.

In december is de allereerste Sheltersuit Backpack verkocht aan de consument. Het betrof 177 exemplaren die

binnen 48 uur uitverkocht waren. De rugtassen zijn geproduceerd in de Sheltersuit Factory. De opbrengsten

dienen volledig voor het realiseren van de doelstelling van de stichting.

Eind 2020 is ingezet op het optimaliseren van het productieproces, waarbij de focus ligt op de productie van

Sheltersuits. Verder is het atelier efficiënter ingericht.

Stichting Sheltersuit Factory is 30 november 2016 opgericht naast de reeds bestaande stichting, Stichting

Sheltersuit. Voor de doelstelling van de stichting en de samenstelling van het bestuur, zie pagina 5 van dit

rapport.

Binnen de Stichting Sheltersuit Factory vindt in het atelier de productie van Sheltersuits en Shelterbags plaats

in opdracht van Stichting Sheltersuit en aanverwante Sheltersuit organisaties in Amerika en Zuid-Afrika.

Naast de productie van deze producten worden ook textiele producten geproduceerd voor de consument.

Uitgangspunt is hierbij steeds dat het merk 'Sheltersuit' wordt gepromoot en dat de opbrengsten dienen voor

het realiseren van de uiteindelijke doelstelling van de stichting.

De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en werknemers met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Bij de productie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede en ge-upcyclede

textiele materialen.

In 2020 zijn een aantal grote projecten in uitvoering geweest zoals de organisatie van de Sheltersuit Sleep Out

en de internationalisering van Sheltersuit in Amerika en Zuid-Afrika. De bestede kosten voor deze projecten

hebben in 2020 € 284.000 bedragen (2019: € 58.000). Deze kosten zijn gefinancierd door een lening vanuit

Start Foundation en door aanvullende bijdragen vanuit Stichting Sheltersuit. De baten die zijn toe te rekenen

aan projecten stijgen derhalve navenant.

In 2020 zijn er in totaal 651 Sheltersuits geproduceerd in diverse maten en 1.400 Shelterbags (2019: 969

Sheltersuits). Hiervan zijn in 2020 1.058 Sheltersuits en 1.276 Shelterbags uitgedeeld in onder andere

Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland.
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

1.1  Bestuursverslag

Het jaar 2021

Enschede, 29 juni 2021

Het bestuur:

De heer B. Timmer De heer Y.C. Meek

Start Foundation en Rabobank Foundation hebben in 2019 voor € 250.000 aan leningen verstrekt. Hiervan

heeft € 137.500 een langlopend karakter en is € 112.500 ultimo 2021 af te lossen naar Start Foundation. De

verwachting is dat er in 2021 uitsluitsel komt omtrent de openstaande leningen bij Start Foundation. In

september 2020 is, in samenwerking met Start Foundation, een onderzoek gestart naar de businesscase van

Sheltersuit in Nederland en de opschalingsmogelijkheden.

In december 2019 is Sheltersuit toegetreden tot de Code Sociale Ondernemingen. Begin 2020 is een start

gemaakt met een impactmeting maar mede door de coronacrisis is deze meting nog niet uitgevoerd. De

verwachting is dat dit in 2021 wordt gerealiseerd.

Lerak Foundation heeft een donatie gedaan voor het inrichten van een Inbound Marketing Systeem. 

Er is onder andere een nieuwe website gebouwd en een CRM systeem ingericht (Hubspot). Aantal (in)directe

effecten d.m.v. de implementatie van Hubspot: 

     1. CRM database is gegroeid van 5.000 contacten in 2019 tot ruim 18.000 contacten eind 2020;

     2. Het aantal eenmalige donateurs is gegroeid van 3.000 in 2019 tot ruim 10.000 in 2020;

     3. Het aantal periodieke donateurs is gegroeid van 1.000 in 2019 tot ruim 2.100 in 2020.

In 2020 waren er gemiddeld 7,3 FTE werkzaam in het atelier (2019: 6,2 FTE). Op kantoor waren in 2020 3,7

FTE werkzaam (2019 4,3 FTE). Daarnaast is er een vaste kern van circa 20 vrijwilligers.

Het doel is om in 2021 minimaal 4.000 Sheltersuits te produceren voor Nederland, Duitsland, Frankrijk en het

Verenigd Koninkrijk. Om de productie te realiseren zullen extra mensen aangetrokken worden.

De verwachting is dat, met name in Duitsland, de directe verkoop van de Sheltersuits en Shelterbags

aanzienlijk zal groeien.

In 2021 zal verder gekeken worden naar de professionalisering en opschaling van Sheltersuit in Nederland.

Het onderzoek dat hiertoe in 2020 in samenwerking met Start Foundation is gestart, zal in 2021 worden

afgerond.

De lancering van de Sheltersuit Backpack heeft geleid tot een samenwerking met het Franse modehuis Chloé.

In samenwerking met Chloé worden in 2021 onder andere een rugtas en jas ontwikkeld. Alle producten

worden gemaakt in de Sheltersuit Factory en bestaan uit restmaterialen van Sheltersuit (onder andere TenCate

Outdoor Fabrics materiaal) en Chloé. De verkoop van de producten wordt gedaan door Chloé. Bij de verkoop

van ieder product wordt ook een donatie gedaan aan Stichting Sheltersuit. Deze donatie zal uiteindelijk

worden gebruikt om samen met Chloé en een distributiepartner Sheltersuits uit te delen in Parijs en New York.
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2.  JAARREKENING



Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwing 3.928 4.548

Inventaris atelier 8.117 11.413

Inventaris 3.519 1.497

15.564 17.458

Vlottende activa

Voorraden 

Voorraad sheltersuits 96.140 102.080

96.140 102.080

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 60.650 9.437

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 2.579

Overige vorderingen en overlopende

activa 262.284 10.084

322.934 22.100

Liquide middelen 59.694 190.232

Totaal activazijde 494.332 331.870

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 15.220 19.280

15.220         19.280         

Langlopende schulden
Ontvangen leningen 137.500 237.500

137.500 237.500

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 112.500 12.500

Handelscrediteuren 2.410 18.826

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 88.859 9.616

Overige schulden en overlopende 

passiva 137.843 34.148

341.612 75.090

Totaal passivazijde 494.332 331.870

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 432.923 368.848

Subsidiebaten 14.737 95.263

Ontvangen giften en donaties 137.592 93.279

Baten toe te rekenen aan projecten 383.377 59.148

Baten 968.629 616.538

Inkoopwaarde geleverde producten 34.072 37.181

Bestedingen aan projecten 354.349 97.947

Overige lasten 2.628 7.400

Activiteitenlasten 391.049 142.528

Bruto exploitatieresultaat 577.580 474.010

Lonen en salarissen 327.564 292.967

Sociale lasten 50.394 55.353

Pensioenlasten 19.253 17.778

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.270 4.923

Overige personeelskosten 9.771 20.243

Huisvestingskosten 27.602 27.756

Exploitatie- en machinekosten 3.061 2.139

Verkoopkosten 54.053 32.072

Autokosten 7.789 7.041

Kantoorkosten 10.484 8.920

Algemene kosten 64.575 83.425

Beheerslasten 579.816 552.617

Exploitatieresultaat -2.236 -78.607

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.824 -1.240

Som der financiële baten en lasten -1.824 -1.240

Resultaat -4.060 -79.847

Resultaat -4.060 -79.847

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -4.060 -79.847
-4.060 -79.847
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Valuta

Leasing

Operationele leasing

Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan

de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,

op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Sheltersuit Factory 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.

Stichting Sheltersuit Factory, statutair gevestigd te Enschede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 67393659.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven' (RJK C1).
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te

rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking

opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij de eerste

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is

meestal de nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen

zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de

stichting is opgericht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-

methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe

loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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Stichting Sheltersuit Factory te Enschede

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en

betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij

zijn gerealiseerd.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, 

subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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