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Voorwoord

2021 was voor Stichting We Got Your Bag een bijzonder jaar. Aan de ene kant zijn we met 
volle moed en positieve energie begonnen aan een nieuw avontuur, maar aan de andere
kant heeft een virus wat zo klein is dat het oog het niet waar kan nemen, roet in het eten 
gegooid.

De focus van 2021 was het uitvoeren van ons 1e project waarin de Stichting tussen de 150 
tot 250 tassen wilde maken met (hygiënische) basisproducten en deze vervolgens geven aan
daklozen van Het Inloophuis Oud-West in Amsterdam. Om het 1e project te kunnen
realiseren zijn we op zoek gegaan naar financiële middelen in de vorm van sponsoren, 
donaties en giften. Helaas heeft COVID-19 een grote impact gehad op de uitrol van onze
eerste project.

Aanvankelijk zouden we in januari 2021 starten met het inzamelen van de financiële
middelen, maar door de gevolgen van COVID-19 hebben we pas in september 2021 kunnen
starten met het op zoek gaan naar sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het 
opbouwen van een netwerk. Hierdoor hebben we het streefbedrag van € 3500 niet kunnen
inzamelen en hebben we ons eerste project niet kunnen realiseren in 2021. Dit was voor ons
als nieuwe stichting bijzonder pijnlijk en we vinden het ontzettend jammer dat we ons doel
niet hebben kunnen halen.

Maar we geven niet op en gaan met positieve energie het jaar 2022 in met als doel om 
meerdere projecten te realiseren. Met het resultaat van boekjaar 2021 willen we in Q1 van 
2022 het eerste project uitvoeren. Dit betekent dat er een kans is dat we concessies moeten
doen op het aantal tassen of op de hoeveelheid basisproducten mocht het niet lukken om 
alsnog het streefbedrag van € 3500 in Q1 op te halen. Ook staat op de planning om meer
aandacht en energie te steken om op zoek te gaan naar subsidies, fondsen, sponsporen en
het werven van meer donateurs.

Babar Ahmad Khan, voorzitter. 



Kengetallen 2021

2021 2020 

OPBRENGSTEN

Eigen vermogen € 200 € 0

Sponsors € 530 € 0

Maandelijkse donaties € 115 € 0

Eenmalige donaties € 1362,56 € 0

Overige baten € 0,31 € 0

TOTAAL OPBRENGSTEN € 2207,87 € 0

LASTEN

Transactiekosten € 43,89 € 0

ICT diensten € 72,45 € 0

TOTAAL LASTEN € 116,34 € 0

TOTAAL RESULTAAT BOEKJAAR € 2091,53 € 0




