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Voorwoord Jaarrekening 2020 Stichting BlijNieuws

Het bestuur vergaderde 1x per maand. In 2020 hebben de vergaderingen deels live en deels via Zoom of Teams plaatsgevonden.

In 2020 is Stichting BlijNieuws -ondanks de coronapandemie- verder gegroeid door bijdragen van de 27 BlijNieuwsredacteuren die vrijwillig 

BlijNieuwsberichten aanleveren of zelf schrijven om te delen via BlijNieuws. In 2020 hebben er tevens meerdere bijeenkomsten (live dan wel via 

Zoom) plaatsgevonden met de BlijNieuwsredacteuren. 

Delen via BlijNieuws betekent delen via de:

• BlijNieuws-website (tussen 200 en 1.600 unieke bezoekers per dag.                                                                                                                                              

In 2020 totaal 71.429 unieke bezoekers met in totaal 236.834 bezoeken)

• BlijNieuws-Facebookpagina (meer dan 2.150 volgers: meerdere berichten per dag)

• BlijNieuws-Twitteraccount (zo’n 600 volgers: meerdere tweets per dag)

• BlijNieuws-Instaccount (ruim 100 volgers: gerund door en voor jongeren)

• BlijNieuws-Pinterestpagina (ruim 2.000 pins, 56 borden en                                                                                                                                      

gemiddeld 27.200 bezoekers per maand)

• BlijNieuwsbrief (zo’n 500 abonnees)

 

De mijlpalen van 2020 waren:

• In januari zijn we gestart met BlijNieuws-LinkedIn: zakelijke BlijNieuwsberichten met inmiddels zo’n 1.800 volgers.

• We hebben afscheid genomen van voorzitter Hetty Welschen. We danken Hetty voor haar inspirerende voorzitterswerk en we zijn blij met haar 

betrokkenheid als adviseur/BN-redacteur.

• Na een uitgebreide selectie heeft een bestuur een nieuwe voorzitter gevonden in Corine Brouwer. Zij is in september 2020 gestart.

• In oktober 2020 is BlijNieuws-doen gestart met een Jerusalema-challenge door redacteuren en het bestuur.  

Op initiatief van 2 van onze redacteuren maken we met BN-doen mensen zo’n 4 per jaar blij door activiteiten. 

In december is er met inachtneming van de Coronamaatregelen zwerfpost gemaakt én verspreid in Gouda en omstreken. Deze verrassende en 

positieve berichten hebben vele glimlachen tot gevolg gehad.

Voor deze activiteit is subsidie aangevraagd bij GOUDAPOT en deze is toegekend.

Over het resultaat is gerapporteerd op de site van Goudapot en uiteraard de website van BlijNieuws. 

• Om het tekort op de jaarlijkse begroting te dichten hebben we vooralsnog eenmalig het intitief BlijNieuws-verkoopt gestart. Redacteuren en 

bestuur hebben hun zolders en schuren opgeruimd en spullen verkocht waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan BlijNieuws. Het 

resultaat is zichtbaar in ons financiële jaaroverzicht.

• We verkennen de samenwerking met vergelijkbare positieve media zoals Carlosmomentjes, WhoCares en de Hogeschool Utrecht, afdeling 

Journalistiek. Dit wordt verder uitgewerkt in 2021.

Impact Corona:

Vanwege de beperking op samenkomsten en/ of evenementen zijn de volgende initiatieven on hold gezet.

• Start BlijNieuws-lespakket met twee docenten 

• Voorbereiding van het BlijNieuws-festival 2021 

BlijNieuws kan echter niet bestaan zonder de donateurs. Zij hebben in 2020 zo’n € 907 gedoneerd. Hierdoor kan de website in de lucht blijven 

(zonder reclame). Voor details van de jaarrekening verwijs ik de lezer naar het financiële jaarverslag hierna. Het BlijNieuwsbestuur én de 

BlijNieuwsredacteuren zijn de donateurs zeer dankbaar! Hierdoor kunnen we BlijNieuws ook in 2021 dagelijks blijven delen (zonder reclame).

Met jullie als BlijNieuwsdonateurs, BlijNieuwslezers; BlijNieuwsredacteuren hopen we namelijk ook in 2021 een (kleine) bijdrage te leveren aan 

een blijere, mooiere wereld met meer aandacht voor positief, hoopgevend nieuws en berichtgeving. Want wat we aandacht geven groeit en delen 

is vermenigvuldigen!

Namens het bestuur van de Stichting BlijNieuws,

Corine Brouwer, voorzitter.

¹    BlijNieuws bestaat al vanaf 21 maart 2013 en tot de oprichting van de stichting, betaalden de oprichters (Marco Teeuwen, Simon van Vegten, Gerard van der Veer en 

Arjan van der Veer-Hu) zelf alle kosten voor BlijNieuws. 

Stichting BlijNieuws is 27 februari 2017 opgericht om positief, optimistisch, blij en goed nieuws breed (digitaal) te verspreiden. Achtergrond: Wat we aandacht geven, 

groeit. Wat we lezen, zien, horen bepaalt ons wereldbeeld. Kranten, televisie en internet brengen vooral het slechte nieuws (“goed nieuws is geen nieuws”). Hierdoor lijkt 

de wereld somberder en slechter dan hij is cq kan zijn. Door BlijNieuws te delen, levert Stichting BlijNieuws een bijdrage aan een blije wereld: delen is vermenigvuldigen. 

Geen politieke of religieuze statements. Alles op vrijwillige basis en zonder commercieel doel/winstdoelstelling.
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A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Gegevens over de rechtpersoon

Naam instelling Stichting BlijNieuws

Postadres van Itersonlaan 8

Postcode / Plaats 2806 DG Gouda

Telefoon 0182-513301

E-mail info@blijnieuws.nl

Internet-site www.blijnieuws.nl

KvK-nummer 68198205

Voorzitter tot februari 2020 Hetty Welschen

Voorzitter vanaf september 2020 Corine Brouwer

Penningmeester Marcel Buijs

Secretaris Arjan van der Veer

Algemeen lid Gerard van der Veer
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Het exploitatieresultaat 2020 sluit met een  bedrag van:  €                442 

Baten 2020 Begroting 2020 Verschil

Giften 907 1.200 -293

BlijNieuws-Marktplaats 245 0 245

Subsidie GoudApot 176 0 176

Totaal baten 1.328 1.200 128

Lasten

ICT-kosten 504 350 154

Representatiekosten 0 100 -100

PR-kosten 0 150 -150

Kosten BlijNieuws-Doen 224 0 224

Totaal lasten 728 600 128

Saldo baten en lasten 600 600 0

Financiële baten en lasten

Saldo fin. baten en lasten -158 -100 -58

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 442 500 -58

Exploitatieresultaat 442 500 -58

Financiële analyse exploitatierekening
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B Jaarrekening

B1 Balans per 31 december 2020

1 Activa

Vaste activa

1.5 Kortlopende vorderingen

1.5.1 Nog te ontvangen bedragen 135

135                   

1.7 Liquide middelen 561                   243               

Totaal vlottende activa 696                   243               

Totaal activa 696                   243               

EUR

31-12-2020 31-12-2019

EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 656               214                  -1.769.851

Totaal vermogen 656                   214               -2.054.826

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Nog te betalen bedragen 40                 29                    

40                     29                 -1.400.278

Totaal passiva 696                   243               

0

31-12-2020

EUR EUR

31-12-2019
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B2 Staat van baten en lasten 2020

3 Baten

3.1 Giften 907               1.437            

3.2 BlijNieuws-Marktplaats 245               -                    

3.3 Subsidie GoudApot 176               -                    

Totaal baten 1.328            1.437               

4 Lasten

4.1 ICT-kosten 504               476               

4.2 Representatiekosten -                   -                    

4.3 PR-kosten -                   77                 

4.4 Kosten BlijNieuws-Doen 224               -                    

4.5 Kosten BlijNieuws Festival -                   1.557            

Totaal lasten 728               2.110               

Saldo baten en lasten 600               -673                 

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten -                   -                    

5.2 Financiële lasten -158             -116              

Saldo fin. baten en lasten -158              -116                 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 442               -789                 

EUR

20192020

EUR
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