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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting LOVER, de organisatie achter feministisch
journalistiek platform Lover.
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR
Na de wederopbouw in 2018 en professionalisering en verankering in 2019 stond het jaar 2021,
net als in 2020, in het teken van continuïteit en het realiseren van ambities, zoals geformuleerd
in het beleidsplan 2019-2021. Belangrijkste uitdaging is en blijft voorlopig de financiële positie.
Zonder middelen is het niet mogelijk om alle ambities te verwezenlijken.
De aanvraag van de ANBI-status, ten behoeve waarvan in 2019 statutenwijzigingen zijn
doorgevoerd, leidde tot toekenning per 1 januari 2020. Na deze toegekende status van ‘goed
doel’ is de werving van donateurs geïntensiveerd. Via berichten op sociale media, middels een
vaste plek op de landingspagina van de website en als oproep onder elk artikel worden
potentiële donateurs. Dit leidde in 2020 tot bescheiden donaties. In 2021 is het totale bedrag
aan donaties ten opzichte van 2020 verzesvoudigd. Deze middelen maakten het mogelijk om
een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het vernieuwen en moderniseren van de
website.
In 2021 heeft een aantal bestuurs- en redactieleden een werkgroep sponsoring geformeerd.
Deze groep inventariseert mogelijkheden voor fonds- en subsidieaanvragen. Daarnaast houdt
de werkgroep zich bezig met het aantrekken van sponsoren en samenwerkingspartners. Hieruit
is een samenwerking met feministische boekhandel Savannah Bay voortgekomen, die in het
najaar van 2021 is gestart.
Ook is er in 2021 een werkgroep marketing gevormd, met hierin een afvaardiging van bestuur,
redactie en beeldredactie. De werkgroep wordt geleid door de socialmedia-coördinator en
ondersteund door een extern lid met een communicatieachtergrond. De werkgroep onderzoekt
hoe LOVER beter zichtbaar kan worden, voornamelijk via sociale media, en stelt een
communicatieplan op.
Naast de reguliere redactie, die zorgt voor artikelen, is in 2021 een beeldredactie ingesteld.
Deze groep bestaat uit beeldmakers en levert op verzoek beeldmateriaal bij de publicaties. Ook
hebben beeldmakers een nieuw logo ontwikkeld voor de website en een huisstijl voor het
Instagramaccount. Sinds medio 2021 fungeert één van de beeldmakers als coördinator van de
beeldredactie.
In 2020 is gestart met het realiseren van de ambitie om een Raad van Advies te installeren. Het
bestuur heeft een reglement vastgesteld en is gestart met de werving. Eind 2020 waren er vier
kandidaten, eind 2021 bestond de Raad van Advies uit zeven leden. Er vonden in 2021 twee
bijeenkomsten plaats van de Raad van Advies, het voltallige bestuur en de hoofdredacteur. Om
de Raad van Advies tussentijds te informeren is een speciale nieuwsbrief ontwikkeld: de
DeelMail, die 5 à 6 keer per jaar verstuurd wordt.
In 2020 vond vanwege Covid-19 geen gezamenlijke bijeenkomst plaats van bestuur en redactie.
Vanwege de aanhoudende pandemie dreigde dit jaarlijkse samenkomen ook in 2021 geen
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2. JAARREKENING 2021

Toelichting op de balans 2021
Liquide middelen
Het banksaldo van Stichting LOVER op 1 januari 2022 bedraagt €691,44. Hierin zijn de
bankkosten over de laatste kwartaal van 2021 meegenomen. In kas resteert nog altijd €135,57
aangezien hij dit jaar door het gebrek aan fysieke activiteiten in verband met de lockdowns, niet
gebruikt is.
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Nog te ontvangen

Zoals te zien onder het kopje debiteuren op de balans, behoorde Stichting LOVER eind 2021
nog €105,- aan belastinggeld terug te krijgen. Dit in verband met de omzetbelasting die wij als
stichting voorschieten bij het betalen van facturen e.d., maar ieder kwartaal ook weer terug
mogen vragen aan de Belastingdienst. Tijdens het schrijven van dit verslag hebben wij de
belastingaangifte over het laatste kwartaal van 2021 inmiddels ingediend en onze teruggaaf
ontvangen.
Nog te betalen

Normaliter worden de bankkosten van het betreffende jaar - in dit geval dus 2021 - in de maand
januari van het daaropvolgende jaar - in dit geval dus 2022 - afgeschreven. Aangezien er bij
het eindsaldo van 2020 echter wel rekening is gehouden met de bankkosten van dat jaar, zijn
deze ook al meegenomen in de resultatenrekening van 2021. Deze staan dus niet onder het
kopje crediteuren, maar staan in de resultatenrekening ingedeeld onder de uitgaven.

Toelichting op de resultatenrekening 2021
Inkomsten
Zoals te zien is op de jaarrekening is het aantal donateurs van Stichting LOVER in het
afgelopen jaar hard gegroeid. Waar er in 2020 nog €229,- aan donaties binnen was gekomen,
beslaat dit bedrag in 2021 €1395,- verdeeld over 17 donateurs. Waarschijnlijk hebben de
groeiende professionalisering van het tijdschrift en de herhaalde oproepen om te doneren in de
nieuwsbrief en op social media bijgedragen aan dit resultaat.
In het afgelopen jaar heeft de stichting een commissie opgesteld om actief op zoek te kunnen
gaan naar sponsors en subsidies. Door corona kwam dit enigszins traag van de grond, maar in
het komende jaar hoopt LOVER op dit vlak stappen te gaan zetten.
Verder bestaan de inkomsten van Stichting LOVER uit de eerder genoemde teruggaaf van de
belastingdienst en de compensatie die zij ontving voor het aanschaffen van eHerkenning,
waarover meer staat uitgelegd onder de kop Organisatiekosten.
Organisatiekosten
Stichting LOVER heeft in het afgelopen jaar flink ingezet op professionalisering. Hieronder viel
ook een renovatie van de website. Het bedrag van €576,49 dat is genoteerd bij het kopje
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‘Website’, zoals te zien in de jaarrekening, beslaat dus zowel de reguliere kosten van de
website - namelijk €143,99 - als de kosten die zijn gemaakt bij de renovatie - namelijk €423,50.
Daarnaast vallen onder de organisatiekosten de bankkosten van in totaal €193,67. Ook
verplicht de Belastingdienst ons vanaf komend jaar gebruik te maken van een eHerkenning om
in te kunnen loggen en onze belastingaangifte te kunnen doen. Voorheen gebruikten wij
hiervoor het oude portaal, maar de Belastingdienst heeft aangegeven hier om
veiligheidsredenen mee te stoppen. EHerkenning is een middel om in te loggen bij diverse
overheidsdiensten. Er bestaan verschillende types en een scala aan aanbieders waarbij
eHerkenning kan worden aangevraagd. Aangezien wij alleen eHerkenning nodig hebben om in
te kunnen loggen bij de Belastingdienst maken wij gebruik van het type ‘eHerkenning 3
Belastingdienstmiddel’. Om gebruik te kunnen maken van eHerkenning moet ieder jaar een
bedrag worden betaald, wat vervolgens weer gecompenseerd kan worden door de
Belastingdienst, mits het inlogsysteem alleen wordt gebruikt om belastingaangifte te kunnen
doen. Om kosten te besparen, hebben wij ervoor gekozen om in één keer €93,- te betalen voor
3 jaar gebruik van eHerkenning: van september 2021 tot september 2024. Ook vallen hier
servicekosten voor de aanvraag en BTW onder. Ieder jaar kan in september opnieuw
compensatie worden aangevraagd.

Onvoorzien
Ten slotte hebben wij in 2021 €363,- aan onvoorziene kosten gemaakt. Dit kwam door het feit
dat er een aantal jaar geleden zonder toestemming van de fotograaf een foto op de website
van Stichting LOVER is geplaatst. Aangezien zowel bestuur als redactie in de tussentijd
volledig zijn veranderd, waren wij hier niet van op de hoogte. Nadat wij van de fotograaf
hadden vernomen dat haar foto op onze website stond, hebben wij haar hier alsnog voor
gecompenseerd. Om dergelijke complicaties in de toekomst te voorkomen, zijn alle
afbeeldingen op de website die geplaatst zijn voordat het het huidige bestuur werd ingesteld
verwijderd.
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3. VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie bestaande uit Gabriela Spraakman en Samantha Bartels hebben in april 2022
de aangereikte financiële documenten en het jaarverslag 2021 bestudeerd en hebben na de
correctie van de factuur op naam van Jan den Besten (website) de financiële verantwoording in
het jaarverslag akkoord verklaard.
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