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Voorwoord van de voorzitter 
 
Op 21 december 2017 werd ShowerPower Stichting opgericht. Met veel genoegen presenteer 
ik u het eerste jaarverslag* van ShowerPower. Wij informeren u over onze inspanningen om 
het doel van de stichting te bereiken, over onze werkzaamheden op Lesbos en over de 
plannen voor 2019 en volgende jaren. Natuurlijk treft u ook de financiële verantwoording 
aan want ShowerPower wil graag rekenschap afleggen aan eenieder die ons werk financieel 
of anderszins gesteund heeft of er nog over denkt om dat te gaan doen. 
 
Allereerst wil ik beginnen om, ook op deze plek, onze vrijwilligers, donateurs, schenkers en 
supporters te bedanken voor de geweldige steun en inbreng die zij van meet af aan voor het 
ShowerPower project hebben gegeven. Zij zijn het die het ShowerPower idee mogelijk maken 
en tot uitvoering brengen. Vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal. De fondsen zijn nodig 
ter dekking van de noodzakelijke uitgaven terwijl de vrijwilligers het gezicht van 
ShowerPower bepalen. Hun liefdevolle aandacht en begrip voor de gasten zorgt voor de 
veilige en vreedzame omgeving. 
 
Het is hartverwarmend en moedgevend om te ervaren hoeveel harten er kloppen die voelen 
dat het de verkeerde kant op gaat als wij er nu niet goed voor zorgen dat de rechten van de 
mens gerespecteerd en verdedigd blijven worden. Ik vind dat ik ook mijn verantwoording 
daarin moet nemen en ik denk dat ik dat kan doen door mijn hart, wilskracht en ervaring in 
dienst van ShowerPower te stellen. Het voorzitterschap kost erg veel energie en neemt een 
bijzonder groot deel van mijn tijd, daar staat tegenover dat ik in dit werk heel veel lieve 
mensen tegenkom: kinderen en vrouwen die onze gasten zijn en de vrijwilligers van 
ShowerPower en andere NGO’s, stuk voor stuk prachtmensen! De ontmoetingen en 
gesprekken maakten mij erg dankbaar voor wat ik mag doen, ik ervaar dat als een innerlijke 
verrijking. 
 
 
Peest, 1 juni 2019 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

* de eerste tien dagen in het bestaan van ShowerPower waren tevens de laatste dagen van 2017; het bestuur heeft 

besloten om het verslag over 2017 samen te voegen met het verslag over het eerste volledige kalenderjaar 2018 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
Onder grote druk van de in snel tempo verslechterende omstandigheden voor de ‘bewoners’ 
van het Griekse vluchtelingenkamp Moria en de aangrenzende Olive Grove is door drie 
particulieren de ShowerPower Stichting opgericht. Vrij kort na oprichting werd ingezien dat 
de governance beter gediend zou worden als de samenstelling van het bestuur aangepast 
zou worden. Aldus werd besloten. Wij zagen ons voor een enorme taak gesteld: Zo snel en 
effectief mogelijk een begin maken met het aan vrouwen en kinderen verstrekken van schone 
douches op een veilige plek buiten het kamp Moria. 
 
Medio januari 2018 kregen wij het aanbod om een door lieve kennissen gehuurd Grieks 
zomerhuis als badhuis te gebruiken. Het feit dat er drie doucheruimten in het pand waren 
zorgde ervoor dat wij ons aanvankelijke (ambitieuze) plan om met acht douches te starten 
lieten varen. Eind januari vertrok een kwartiermakers team in een met handdoeken, 
shampoo en andere douche attributen afgeladen auto naar Lesbos. Waar het huis in no time 
werd klaargemaakt voor de ontvangst van de eerste gasten.  
 
Als bestuur streven wij naar goede betrekkingen met alle 
actors in het veld: de plaatselijke bevolking, de Griekse en 
Nederlandse autoriteiten, de kampleiding, UNHCR, de 
verschillende Griekse organisaties en de collega NGO’s. 
Daarbij maken wij gebruik van het bijzonder goede 
persoonlijke en zakelijke netwerk van twee van onze 
oprichters die sedert 2016 op Lesbos werkzaam zijn. 
De burgemeester van Noordenveld waar ShowerPower 
gevestigd is schreef op ons verzoek een aanbevelingsbrief 
aan de burgemeester van Mytilini waarin hij de laatste 
collegiaal verzocht ons alle mogelijke steun en raad bij ons 
voorgenomen werk te geven. 
 

Om	alle	toekomstige	rechtshandelingen	te	vergemakkelijken,	registreerden	wij	ShowerPower	
Stichting	bij	de	Chamber	of	Commerce	in	Mytilini	en	bij	het	Griekse	Ministerie	van	Migratie	Beleid.	De	
penningmeester	meldde	zich	bij	de	Griekse	belastingdienst	en	kreeg	zijn	ΑΦΜ,	een	persoonlijk	
belastingnummer	dat	bij	alle	rechtshandelingen	onontbeerlijk	is.	Voor	ShowerPower	Stichting	zijn	wij	
nog	niet	geslaagd	om	een	ΑΦΜ	verstrekt	te	krijgen.	Onze	Griekse	accountant	verwacht	dat	het	in	
2019	wel	gaat	lukken.	
	
Ons	beleid	is	om	te	focussen	op	het	middel	waarmee	het	doel	van	ShowerPower	bereikt	moet	gaan	
worden.	Als	middel	is	strategisch	gekozen	voor	het	aanbieden	van	schone	sanitaire	voorzieningen	op	
een	plek	buiten	Moria	waar	ShowerPower	de	veiligheid	van	de	bezoekers	kan	garanderen.	Vooralsnog	
is	de	doelgroep	beperkt	tot	vrouwen	en	kinderen.	Zij	vormen	de	meest	kwetsbare	groep.	Het	beleid	is	
erop	gericht	om	een	en	ander	in	een	veilige	en	vreedzame	omgeving	plaats	te	laten	vinden.	Wij	zijn	
heel	erg	trots	op	de	achtereenvolgende	teams	van	vrijwilligsters	die	er	mede	voor	zorgden	dat	de	
gevestigde	reputatie	van	ShowerPower	als	betrouwbare	en	veilige	gastheer	bewaakt	en	steeds	verder	
uitgebreid	werd.	De	goede	ervaring	die	is	opgedaan	met	het	kleine	en	intieme	ShowerPower	huis	
heeft	geleid	tot	een	besluit	om	de	aanvankelijke	ambitieuze	plannen	voor	een	groot	badhuis	te	laten	
varen.	De	gasten	hebben	de	meeste	behoefte	aan	een	kleinschalig	intiem	safehouse.	
	
Naast	vertrouwen	in	ons	werk	en	onze	werkwijze	dat	onze	gasten	ons	geschonken,	is	het	voor	het	
welslagen	van	onze	missie	nodig	dat	ShowerPower	geen	politieke	of	levensbeschouwelijke	
standpunten	inneemt.	Wij	betrachten	daarom	op	die	gebieden	strikte	neutraliteit	en	vragen	dat	ook	
van	onze	vrijwilligers	bij	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	en	de	daaraan	gerelateerde	uitingen	
op	de	verschillende	sociale	media.	
In	het	eerste	jaar	van	onze	missie	kwam	heel	erg	veel	op	ons	bordje	terecht.	Buiten	de	bestuurlijke	
zaken	namen	wij	noodgedwongen	ook	veel	operationele	zaken	ter	hand.	Zo	reisden	leden	van	ons	

1 februari 2018 geloofsbrieven overhandigen 
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bestuur	regelmatig	naar	Lesbos	om	bijvoorbeeld	de	functie	van	teamleader	tijdelijk	of	voor	langere	
tijd	op	zich	te	nemen.	Uitbreiding	van	ons	bestuur	met	tenminste	twee	leden	heeft	onze	aandacht,	wij	
zijn	actief	bezig	om	geschikte	kandidaten	te	benaderen	en	ervaren	dat	proces	als	een	geweldige	
uitdaging!	
	
Wij	prijzen	ons	heel	gelukkig	met	de	teamleaders	van	het	eerste	uur.	Zij	ontwierpen	al	doende	een	
goed	functionerend	ticket-uitgifte	systeem	en	zorgden	voor	duidelijke	handleidingen	die	de	
vrijwilligsters	helpen	om	op	zeer	korte	termijn	ingewerkt	te	raken	zodat	een	consistente	werkwijze	
gewaarborgd	is.		
	
Door	de	beperkte	omvang	van	het	team	(één	teamleader	en	drie	à	vier	teamleden)	is	de	taak	van	de	
teamleader	complex,	zij	stuurt	het	team	aan,	is	verantwoordelijk	voor	de	samenwerking	met	de	
andere	NGO’s	en	de-facto	coördinator/representative.	Dit	is	de	reden	dat	wij	slechts	kandidaten	die	
eerder	bij	ons	als	teamlid	ervaring	opdeden	in	aanmerking	laten	komen	voor	het	teamleaderschap	als	
overigens	ook	aan	de	andere	voorwaarden	voldaan	is.	Langzaam	maar	zeker	proberen	wij	een	pool	te	
creëren	waaruit	wij	voor	de	vervulling	van	het	teamleaderschap	zullen	kunnen	gaan	putten.		
	
Een	zestigtal	vrijwilligsters	verzorgde	in	teams	van	verschillende	samenstelling	de	ontvangst	en	
begeleiding	van	meer	dan	negen	duizend	kinderen	en	vrouwen.	Van	over	de	gehele	wereld	kwamen	
stuk	voor	stuk	hele	lieve	vrouwen,	jong	en	oud,	naar	het	ShowerPower	huis	om	de	rol	van	gastvrouw	
op	zich	te	nemen.	Hen	zijn	wij	heel	dankbaar	voor	de	manier	waarop	zij	dat	deden	en	voor	het	
ShowerPower	Ambassadeurschap	dat	zij	bij	hun	terugkeer	vrijwel	allemaal	vormgaven.	
	
Peest,	18	mei	2019	
	
	
	 	 	 	 	 Frederik	 	 	 	 	
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In Memoriam Anne 
 
Onze enthousiaste vrijwilligster aan het thuisfront Anne Simonides zag eind oktober geen oplossing 
meer voor alle problemen die op haar toch al niet gemakkelijke pad waren gekomen. In alle 
eenzaamheid koos zij daarom haar eigen weg. Wij gedenken Anne met liefde en respect en spreken nog 
eens onze dank uit voor het vele administratieve werk dat zij voor ShowerPower heeft gedaan. Ze 
vertelde ons dat de bonnen-uitzoekerij haar lust en haar leven was en dat ze zo blij was dat zij 
ShowerPower daarmee kon helpen. Het is heel spijtig dat die vreugde niet opgewassen bleek tegen de 
angst en vertwijfeling die bezit van haar hebben genomen. 
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1.2		 Activiteiten	
 
ShowerPower	 kent	 slechts	 één	 activiteit:	 het	 in	 stand	 houden	 een	 aanbieden	 van	 een	 veilige	 en	
vreedzame	 plek	 waar	 vrouwen	 en	 kinderen	 kunnen	 douchen	 en	 een	 poosje	 in	 alle	 rust	 bij	 zichzelf	
kunnen	komen	doordat	zij	tegemoet	getreden	worden	als	de	waardevolle	mensen	die	zij	zijn.	
	
Met	de	 ShowerPower	mini	 van	worden	meerdere	 keren	per	dag	de	kinderen	en	vrouwen	die	bij	 de	
ShowerPower	 bushalte	 staan	 te	 wachten	 opgehaald	 en	 naar	 het	 ShowerPower	 huis	 gebracht.	 Het	
ShowerPower	 huis	 is	 zes	 van	 de	 zeven	 dagen	 open,	 feestdagen	 incluis.	 De	 tickets	 voor	 de	 showers	
worden	 op	 ons	 verzoek	 de	 dag	 tevoren	 uitgedeeld	 door	 EuroRelief,	 de	 organisatie	 die	 binnen	 het	
kamp	Moria	verantwoordelijk	is	voor	de	indeling	van	de	beschikbare	‘huisvesting’	en	het	verstrekken	
van	kleding,	dekens	en	hygiënische	producten.	Wij	hebben	toegang	tot	het	systeem	zodat	wij	weten	
aan	wie	tickets	verstrekt	zijn.	De	tickets,	waarop	tijd	en	datum	vermeld	staan,	zijn	een	middel	om	bij	
de	bushalte	 tot	een	eerlijke	verdeling	van	de	beschikbare	plaatsen	 te	komen.	Vrouwen	die	voorzien	
van	een	geldig	ticket	op	tijd	bij	de	bushalte	zijn	krijgen	prioriteit	1.	Zijn	er	nog	vrije	plaatsen	dan	zijn	
die	voor	de	vrouwen	die	op	tijd	waren	doch	met	een	verlopen	ticket,	zijn	er	dan	nog	vrije	plaatsen	dan	
zijn	die	voor	diegenen	die	op	tijd	waren	doch	geen	ticket	hebben.		Degenen	die	te	laat	komen	mogen	
hun	geluk	bij	de	volgende	shift	beproeven;	zij	hebben	daar	prioriteit	2.	
	
De	 gasten	 worden	 bij	 het	 huis	 door	 de	 ShowerPower	
vrijwilligsters	 ontvangen.	 Namen	 worden	 uitgewisseld	 en	
volop	fruit,	soep	en	thee	staan	voor	ze	klaar.	De	gastvrouwen	
verstrekken	 schone	 handdoeken	 en	 shampoo	 en	 zij	 regelen	
dat	elke	gast	genoeg	tijd	krijgt	om	een	douche	te	nemen.	Na	
het	douchen	worden	de	haren	gedroogd,	geolied	en	gekamd.	
Op	verzoek	worden	de	dames	ook	geholpen	bij	het	invlechten.	
Voor	 wie	 het	 nodig	 heeft	 is	 er	 schoon	 ondergoed	 en	 een	
nieuwe	 bh.	 In	 een	 eenvoudig	 en	 vaak	woordeloos	 samenzijn	
wordt	nog	gedronken	en	gegeten.	De	gastvrouwen	 tasten	af	
waar	behoefte	aan	 is	 en	kiezen	uit	allerhande	ontspannende	
activiteiten.	 Zo	wordt	 er	 gebreid,	 gehaakt,	 gelezen,	 gepraat,	
voetmassages	 gegeven,	 gedanst	 en	 gezongen.	 Onze	
vrijwilligsters	 vragen	 nooit	 actief	 naar	 de	 belevenissen	 of	
bijzonderheden	van	de	vlucht,	maar	bieden	een	luisterend	oor	
aan	hen	die	uit	zichzelf	aan	het	vertellen	gaan.	
	
Na	ongeveer	twee	uur	worden	de	gasten	weer	teruggebracht	en	wordt	de	volgende	groep	opgehaald.	
Tussen	 door,	 ook	 na	 iedere	 douchebeurt,	 maken	 de	 vrijwilligsters	 de	 badkamers	 schoon	 en	 droog	
zodat	de	volgende	gebruikster	ziet	dat	er	speciaal	aan	haar	aandacht	is	geschonken.	
	
Op	deze	manier,	op	één	uitzondering	na,	werden	het	eerste	jaar	meer	dan	negen	duizend	kinderen	en	
vrouwen	ontvangen.	
	
Uitzondering:	toen	eind	mei	de	uit	ruim	negen	honderd	personen	bestaande	Koerdische	gemeenschap	en	masse	
het	kamp	Moria	ontvluchtten	en	vierhonderd	daarvan	enige	dagen	in	een	in	allerijl	geïmproviseerd	kamp	zonder	
adequate	sanitaire	voorziening	moesten	bivakkeren,	heeft	ShowerPower	een	dag	volcontinue	dienst	gedraaid.	
Twee	honderd	vrouwen	en	kinderen	en	zestig	baby’s	werden	met	een	pendeldienst	door	de	Mini-Van	naar	het	
ShowerPower	 huis	 gebracht	 om	 daar	 een	 douche	 te	 nemen	 en	 gebaad	 te	worden.	 Kort	 daarna	moesten	wij	
onder	dreiging	van	militante	rechtse	groeperingen	sluiten.	Na	twee	dagen,	waaronder	onze	reguliere	vrije	dag,	
trokken	 we	 de	 stoute	 schoenen	 weer	 aan	 en	 hervatten	 onze	 bezigheden.	 In	 de	 tussen	 tijd	 konden	 wij	 onze	
vrijwilligsters	bij	andere	NGO’s	plaatsen.	
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De	 uit	 onze	 hoofdactiviteit	 voortvloeiende	 activiteiten	 bestaan	 onder	meer	 uit	 he	 intensief	 contact	
houden	met	de	collegae	van	andere	NGO’s,	het	actief	deelnemen	aan	het	door	de	regio-regering	en	
UNHCR	 georganiseerde	 overleg	 met	 de	 hulpverlenende	 organisaties	 en	 het	 ondersteunen	 van	 de	
organisaties	 die	 de	 NGO’s	 faciliteiten	 bieden	 door	 de	 opslag	 en	 de	 distributie	 van	 gedoneerde	
goederen	te	verzorgen.	Deze	organisaties	hebben	onze	steun	dringend	nodig,	zij	werken	veelal	op	de	
achtergrond	en	hebben	daardoor	moeilijker	toegang	tot	fondsen.	

2.  Toekomst 
 
Zolang het nodig is, zal ShowerPower blijven proberen om op een 
veilige plek warme douches aan te bieden. De ervaring leert ons dat 
de omstandigheden en voorwaarden aan voortdurende 
veranderingen onderhevig zullen blijven. De stroom vluchtenden 
houdt onverminderd aan. In de eerste helft van 2019 kwamen 
5.348 nieuwe vluchtenden op Lesbos aan terwijl dat cijfer voor 
2018 13.941 bedroeg. Vooralsnog zien wij geen verandering 
komen in de voortdurende onzekerheid over hun toekomst 
waarmee de vluchtenden geconfronteerd worden. De verschuiving 
van de politieke voorkeur brengt over heel Europa een verharding 
van het beleid ten aanzien van humanitaire hulp en 
toeschietelijkheid mee. Dit zal voor de vluchtenden leiden tot nog 
slechtere omstandigheden en dus zal er nog meer behoefte aan 
hulp ontstaan. ShowerPower kan niet anders dan dicht op de 
ontwikkelingen blijven en vervolgens naar bevind van zaken 
handelen. 

2.1		 Activiteiten	
 
In 2019 zal ShowerPower trachten om de capaciteit van haar kernactiviteit te vergroten. Wij 
zijn op zoek naar een accommodatie waar wij volgens ons bestaand concept een tweede 
vrouwenhuis kunnen inrichten. 
 
In een volgende fase zullen wij bezien of de realisatie van een blue house voor mannen op 
gelijke wijze haalbaar is en daartoe vervolgens de nodige stappen zetten. 
 
De staf zal worden uitgebreid met een drietal functies die door vrijwilligers zullen worden 
bemand. Wij denken daarbij aan een vrijwilligers coördinator die de vrijwilligersplanning en 
alle daaraan gerelateerde taken overneemt, verder aan een social media expert die de 
FaceBook- en een eventuele Instagrampagina gaat beheren en tenslotte aan een 
onafhankelijk vertrouwenspersoon voor alle vrijwilligers (staf, gastvrouwen en teamleaders). 
De laatste twee functies hebben wij inmiddels kunnen bezetten; met de behaalde resultaten 
zijn wij heel erg voldaan. 
 
De warmwatervoorziening van het bestaande ShowerPower huis zal aanzienlijk worden 
verbeterd en verduurzaamd. Heat-pipes, voor de winterperiode zo nodig aangevuld met 
capaciteit van een pellet brander, zullen de taak van de energieverslindende elektrische 
boilers overnemen. Wij verwachten de energiekosten daarmee drastisch te kunnen 
reduceren. De pellets zijn gemaakt van het residu van de alom aanwezige olijfoliepersen. 
 
Verdere verduurzaming en kostenbesparing zal komen uit de plaatsing van 3,5 KW/h aan 
zonnepaneel capaciteit. Wij hopen met het overschot aan energie het huis gedurende de kille 
en vochtige wintermaanden december, januari en februari beter te kunnen verwarmen dan 
in 2018 het geval was. 
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3.  Organisatie 
 
ShowerPower Stichting 
 
werd opgericht op 21 december 2017  
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 7036 1967 
heeft sedert 5 april 2018 een vestiging op het Griekse Eiland Lesbos die werd ingeschreven 
bij de Chamber of Commerce Mytilini onder nummer: 116 54 51 
werd vanaf 21 december 2017 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
 
Artikel 2 van de akte van oprichting: 

1. De stichting stelt zich ten doel vluchtelingen, migranten en slachtoffers van vervolging, ongeacht hun afkomst, ras, 

geloofsovertuiging of seksuele voorkeur of geaardheid, alles in de - ruimste zin van het woord, te begeleiden en hen 

te helpen bij het herstellen van hun geschonden zelfbeeld om hun menswaardigheid te hervinden. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het oprichten en in stand houden van hoogwaardige sanitaire -- voorzieningen die, naast een hygiënische functie, 

ook een sociale functie vervullen;  

b. het oprichten en in stand houden van de benodigde rustruimten;  

c. het vervoer van gebruikers van en naar de hiervoor gemelde voorzieningen; 

d. alles in het werk te stellen of na laten om de bezoekers in een - ontspannen sfeer van de hiervoor gemelde 

voorzieningen gebruik te kunnen laten maken.  

De stichting kan met andere gelijkgestemde organisaties samenwerken en zal haar werkzaamheden om niet aan de 

bezoekers aanbieden. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

3.1		 Bestuur	
 
 
Voorzitter:    Dinne van der Vlis 
Penningmeester/secretaris: Pieter M.J. Wittenberg 
Lid:     Liesbeth Bloemendal tot 23 januari 2018 
Lid:    Frederik van Lookeren Campagne sedert 23 januari 2018 
 
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, zij hebben recht op vergoeding van de 
gemaakte kosten. 
 

3.2		 Medewerkers	
De stichting heeft geen werknemers in dienst, zij maakt gebruik van de diensten van 
vrijwilligers. De vrijwilligers financieren hun eigen reis- en verblijfskosten.  
 
Boekhoud-administratie: Mevrouw A.M. Simonides tot 2 november 2018 
    Mevrouw E. Weggemans-Lokken sedert 18 november 2018 
    De Heer L. Weggemans sedert 1 december 2018 
 
Jaarrekening:   Mevrouw J. Koops 
 
Fondsenwerving:  Mevrouw W.A. Kloppenborg – de Loos 
 
Grafisch ontwerp:  Teo Čejvanovič	
	

 

3.3		 Bijzondere	functies: 
 
Bestuurlijk Ambassadeur:  de Heer Klaas Smit, burgemeester van Noordenveld  
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4.  Jaarrekening 
 

4.1		 exploitatierekening	2017	2018		
 
 

Inkomsten 

 

2018 
 

2017 

donaties en acties van sponsoren 

 

€  107.808,11  €      5.745,52  

ANBI-schenking overeenkomsten 

 
€      5.000,00   €             0,00  

Overige inkomsten 

 

€         259,58   €             0,00  

Totale inkomsten   €  113.067,69   €      5.745,52 

      
Bestedingen 

    Kosten gasten 

 

 €     6.056,68   €            0,00  

Kosten vervoer gasten 

 
 €     8.395,66   €            0,00  

Kosten huisvesting 

 

 €     7.948,81   €            0,00  

WA Verzekering    €     1.824,62    €            0,00  

Organisatie    €     2.215,41    €        589,66 

Reiskosten    €     5.101,31    €            0,00  

Goede doelen op Lesbos    €     1.237,49    €            0,00  

Totale kosten/bestedingen    €   32.669,98  €        589,66 

     
Afschrijvingen 

    Mini-Van 

 
 €     1.342,00   €            0,00  

Hardware en software 

 
 €     1.012,00   €            0,00  

Inventaris 

 
 €     1.607,00  €            0,00  

Totale afschrijvingen    €     4.071,00   €            0,00  
 
 
 
Resultaatbepaling 

    
Totale inkomsten   €  113.067,69   €      5.745,52 

- Totale kosten/bestedingen   €    32.669,98  €         589,66 

- Totale afschrijvingen    €     4.071,00   €             0,00  
 
Resultaat 2018 

 
   €   76.326,71 

 
 €      5.155,86 

 
 
 

Besteding resultaat 2018 

    
Dotatie Voorziening zonnepanelen 

 
 €   10.000,00   €            0,00  

Dotatie Voorziening elektrische 
installatie 

 
 €     5.000,00   €            0,00  

Dotatie Voorziening 2de vrouwenhuis 

 
 €     4.000,00  €            0,00  

Dotatie Voorziening 1ste mannenhuis 

 
 €     4.000,00  €            0,00  

Dotatie Voorziening 2de Mini-Van 

 
 €     6.000,00  €            0,00  

Dotatie exploitatie garantie 

 
 €   40.000,00  €            0,00 

Toevoeging Algemene Reserve    €     7.326,71   €     5.155,86 

      

Totaal    €   76.326,71  €      5.155,86  
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4.2		 Balans	
 

Balans ShowerPower per 31 december 2018 
 
 

    activa   2018 
 

2017 

Triodos Bank rek. crt. 

 
 €     2.882,91   €      5.155,86  

Triodos Spaarrekening 

 

 €   65.018,00   €             0,00   

Mollie/Ideal/PayPal 

 
 €   10.600,13   €             0,00 

Inventaris 

 

 €     3.213,41  €             0,00 

Vervoersmiddelen 

 
 €     3.258,00  €             0,00 

Hardware / software 

 

 €     2.025,12  €             0,00 

Vooruit betaald 

 
 €        267,00  €             0,00 

      

      

Totale activa    €   87.264,57   €      5.155,86 

      

passiva        

Algemene Reserve 

 
 €   12.482,57   €     5.155,86 

Nog te betalen 

 

 €     5.782,00   €            0,00   

Voorziening zonnepanelen 

 
 €   10.000,00   €            0,00 

Voorziening elektrische installatie 

 

 €     5.000,00  €            0,00 
Voorziening inrichting  
2de vrouwenhuis  

 
 €     4.000,00  €            0,00 

Voorziening inrichting 
1ste mannenhuis 

 
 €     4.000,00  €            0,00 

Voorziening 2de Mini-Van 

 
 €     6.000,00  €            0,00 

Exploitatie garantie    €   40.000,00    €            0,00 

      

Totale passiva    €   87.264,57   €     5.155,86 
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4.3		 Toelichting	op	de	Jaarrekening	en	de	Balans	
 

Jaarrekening	

 

o Donaties 
o Bijdragen van vrijwilligers, sympathisanten en opbrengsten van door hen 

georganiseerde acties. € 79.388 
kerkelijke instellingen €   3.420 
service clubs   €   4.000 
scholen   € 18.000 
bedrijven   €.  3.000 

o ANBI-schenkingen 
5 jarige schenkingsovereenkomsten 

o Kosten gasten 
fruit – voedsel – materialen 

o Kosten vervoer gasten 
auto: huur – onderhoud – verzekering – brandstof – belastingen 

o Kosten huisvesting 
huur – verbeteringen – onderhoud 

o WA Verzekering 
de polis geeft ShowerPower onder meer dekking voor haar wettelijke 
aansprakelijkheid jegens de vrijwilligsters 

o Organisatie 
kosten voor juridisch advies, de notaris, de Griekse accountant en legalisaties 
Internet - porti 

o Reiskosten 
dienstreizen – autohuur – transport van goederen en inrichting – tegemoetkoming 
reiskosten van interim teamleaders 

o Goede doelen op Lesbos 
ondersteuning andere NGO’s o.a. Attika Human Support en Pikpa Lesvos Solidarity 
 

 
 

Balans	
 

o Inventaris	
inrichting	ShowerPower	huis	–	professionele	wasmachine	en	droger	–	bedden	–	matrassen	–	
keukeninventaris	

o Vervoermiddelen	
CITROËN	JUMPY	bouwjaar	2002	kenteken	MOE	2660	

o Hardware/software	
laptop	–	WiFi-modem	–	WiFi-versterker	–	harddisc	–	printer	
boekhoudprogramma	–	beschermings-software	

o Nog	te	betalen	
openstaande	facturen	en	in	2019	over	2018	ingediende	declaraties	

o Exploitatie	garantie	
ShowerPower	is	grotendeels	afhankelijk	van	donaties,	die	naar	hun	aard,	niet	te	begroten	
zijn.	Om	deze	onzekere	factor	op	te	vangen	wordt	jaarlijks	een	voorziening	getroffen.	Het	
streven	is	om	de	voorziening	te	laten	groeien	tot	driemaal	het	geschatte	bedrag	aan	jaarlijkse	
exploitatiekosten	
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5.  Begroting 
 

Inkomsten 

 

2018 
 

Realisatie 2018 

donaties en acties van sponsoren 

 

€    20.000,00 €  107.808,11 

ANBI-schenking overeenkomsten 

 
€      5.000,00  €      5.000,00  

Overige inkomsten 

 

€             0,00 €         259,58  

Totale inkomsten   €    25.000,00 €  113.067,69  

     

 

Bestedingen 

   

 

Kosten gasten 

 
 €     7.000,00   €     6.056,68  

Kosten vervoer gasten 

 
 €   10.000,00   €     8.395,66  

Kosten huisvesting 

 
 €     6.500,00   €     7.948,81  

WA Verzekering    €     1.900,00    €     1.824,62  

Organisatie    €     3.000,00    €     2.215,41  

Reiskosten    €     5.000,00    €     5.101,31  

Goede doelen op Lesbos    €     2.500,00    €     1.237,49  

Totale kosten/bestedingen    €   35.900,00  €   32.669,98 

    

 

Afschrijvingen 

   

 

Mini-Van 

 
 €     1.342,00   €     1.342,00  

Hardware en software 

 
 €     1.012,00   €     1.012,00  

Inventaris 

 
 €     1.607,00  €     1.607,00 

Totale afschrijvingen    €     4.071,00   €     4.071,00  

      

Exploitatietekort bij 1 badhuis     €     14.971,00   

Exploitatietekort bij 2 badhuizen   €     29.471,00   
 
 

 


