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Bestuursverslag Netwerk Democratie 2017 

Met genoegen bieden wij het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Stichting Netwerk Democratie 
(ND) aan. In dit onderdeel daarvan, het bestuursverslag, vat het bestuur de belangrijkste resultaten 
van 2017 samen.  
 
Prestaties en bevindingen 
In 2017 werden innovatieve nieuwe projecten gestart waarbij de nadruk ligt op digitale democratie. 
De projecten E-DEM en EUCROWD Europees georiënteerde samenwerkingen die burgers in de 
gelegenheid brengen om online democratische besluiten te nemen .  
 
De succesvolle programmaserie New Democracy vond 13 maal plaats en wist nationale en 
internationale sleutelfiguren te programmeren over commons, burgerparticipatie, governance en 
digitale democratie.  
 
Er vond een bestuurswisseling plaats, waarbij bestuursleden van het eerste uur Chris Kijne en 
Maartje Nevejan plaats maakten voor Sarah de Lange, Maadey Meuleman en Sandra Bos. De nieuwe 
leden brengen aanvullende kennis en netwerk in en kunnen de organisatie ondersteunen bij de 
inhoudelijke koers en acquisitie.  
 
E-DEM 
Begin 2017 nam Netwerk Democratie het initiatief om internationaal ontwikkelde participatietools 
naar Nederland te halen, en ze te verbinden aan de lokale ontwikkelingen in digitale democratie. 
Hierbij werd opgetrokken met Waag Society en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Inspiratie hiervoor was het Europese D-CENT project waarbij e-democratie 
projecten vanuit heel Europa werden samengebracht. Om dit soort tools echt in de praktijk te 
kunnen brengen, werden gemeenten afgelopen jaar uitgenodigd voor bijeenkomsten en workshops, 
waarin zij kennis op konden doen over bestaande praktijken in digitale democratie.  
 
Het eerste half jaar van 2017 heeft Netwerk Democratie tools uit het Europese D-CENT project naar 
de Nederlandse context vertaald en hierover bewustwording bij Nederlandse gemeenten gecreëerd. 
Hierdoor is het momentum ontstaan om de betrokken gemeenten in die mate te stimuleren om 
daadwerkelijk met deze tools hun communicatie met bewoners te versterken en zo bewoners meer 
invloed te geven in het democratisch proces.  
 
Netwerk Democratie heeft vervolgens de ontwikkeling van e-democratie in Nederland weten voort 
te zetten door een aantal voorbereidingen te treffen om succesvol de stap te maken van 
kennisvorming over het gebruik van e-democratie naar het gebruik ervan door Nederlandse 
gemeenten door middel van het schrijven van een handboek e-democratie met een stappenplan 
voor gemeenten, een verkenning van juist beheer van de tools, onderzoek naar verificatie methoden 
en het vaststellen van commitment van gemeenten.  
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EUCROWD 2016-2017 
Samen met zeven Europese partners nam Netwerk Democratie deel aan het European Citizen 
Crowdsourcing (EUCROWD) project. In dit project worden zowel op nationaal als Europees niveau de 
mogelijkheden en ontwikkelingen onderzocht om burgers in politiek en beleidsvorming te betrekken 
door middel van digitale tools. Het uitgangspunt van het EUCROWD project is om door nationale 
kennis en ervaringen te bundelen tot een beleidsvoorstel te komen voor de Europese commissie 
over de mogelijke ontwikkeling van een e-participatie tool op Europees niveau. Om dit te bereiken 
worden er 7 nationale werksessies georganiseerd in Ljubljana, Parijs, London, Amsterdam, Riga, 
Athene, Helsinki en een afsluitende conferentie in Brussel 
 
Crowdsourcing EU legislation: Taking Decisions With Citizens and Not For Them! 
27 februari 2018 Het doel van het evenement was om een overzicht te geven van inzichtelijke 
nationale crowdsourcingpraktijken en conclusies van EUCROWD-evenementen die relevant zijn voor 
het EU-besluitvormingsproces, inclusief aanbevelingen voor het testen van crowdsourcing op EU-
niveau over de toekomst van Europa. 
 
National Event Amsterdam  
Op 14 en 15 maart 2017 organiseerde Netwerk Democratie de Nederlandse EUCROWD-bijeenkomst. 
De avondbijeenkomst van 14 maart was op strategische wijze ook deel van het ‘E-participatie tools 
in Nederland’ project in samenwerking met BZK en de Waag met gastspreker en e-governance expert 
Hille Hinsberg uit Estland. Het middagprogramma was ook toegankelijk als onderdeel van het Urban 
Stories Festival in Pakhuis de Zwijger. De twee aansluitende programma’s bestonden uit een 
debatsessie, case presentations en een workshop waarin we samen met nationale en internationale 
gasten onderzochten wat de richtlijnen zijn om open source tools in te zetten voor inclusieve 
participatieve besluitvorming op EU level.  
 
Netpolitiek  
Snowden, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat steeds vaker centraal in het 
publiek debat. Een stevige kennis van de belangrijkste thema’s op dit gebied is cruciaal om onze 
informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be)sturen. 
 
Januari - februari 2017 
Netwerk Democratie, Bits of Freedom, Waag Society, Open State Foundation en Kennisland zijn de 
organisatoren van de Masterclass on Net Politics. In de reeks van zes bijeenkomsten kunnen 
deelnemers een brede kennis ontwikkelen over belangrijkste thema’s van dit moment. In elke 
masterclass presenteren topsprekers en originele denkers hun visie op de actuele onderwerpen op 
het gebied van internetpolitiek.  
 
New Democracy 
Traditionele democratische instellingen en instrumenten, zoals verkiezingen en politieke partijen, 
verliezen effectieve macht en waardering. De positie van burgerinitiatieven, sociale ondernemers en 
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coöperaties nemen een steeds prominenter plek in. Maar is dit een tijd van fundamentele 
verandering? 
 
Met New Democracy onderzoeken we democratische vernieuwing als een transitiefenomeen. Een 
transitie komt tot stand wanneer een 'landschap' van sociaaleconomische trends en een 'niche' van 
experimentele en innovatieve praktijken gezamenlijk druk opbouwen die hoog genoeg is om het 
bestaande 'regime' (systeem) te veranderen. 
 
New Democracy kijkt naar de effecten van transities op de vele gebieden zoals energie, zorg en 
gebiedsontwikkeling op de manier waarop we onze democratie hebben georganiseerd. Tegelijkertijd 
beschouwen we de transitie binnen de democratie zelf als een voorwaarde voor het ontstaan van 
transitie in andere domeinen. 
 
In 2017 werden door Netwerk Democratie 13 publieksbijeenkomsten in deze reeks 
geprogrammeerd in en in samenwerking met Pakhuis De Zwijger over thema’s als de commons, 
digitale democratie en governance. Met onder andere David Bolier, Saskia Sassen, Benjamin Barber 
en Femke Halsema als sprekers.  
 
ECF 
Het European Civic Forum (ECF) is een transnationaal netwerk van meer dan 100 organisaties en 
NGO's uit 27 Europese landen, die samenwerken op het gebied van burgerschapseducatie, 
bescherming van mensenrechten, en het versterken en innoveren van democratie. Netwerk 
Democratie is bestuurslid binnen dit netwerk. 
 
Organisatie en bestuur 
Netwerk Democratie bestaat uit: Josien Pieterse (directie), Anne de Zeeuw (projectcoördinator), 
Anouk Brüning (financiën), Olga Leonhard (communicatie) en Kim Schuiten (projecten) 
 
In 2017 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.  
Maartje Nevejan (aangetreden 19-10-2011) en Chris Kijne (aangetreden 19-10-2011) zijn afgetreden.  
Sarah de Lange trad op 1 augustus 2017 aan als voorzitter.  
Maadey Meuleman en Sandra Bos traden op 1 november 2017 aan als penningmeester en algemeen 
bestuurslid.  
Wil Eikelboom (aangetreden 19-10-2011) blijft aan als secretaris 
 
Financiën 
2017 is helaas een jaar met verlies gebleken. Dit verlies is voor een groot deel te wijten door de wijze 
waarop de administratie in 2016 in de jaarrekening is verwerkt. 
 
Een grote subsidie die ontvangen is in 2016 (D-Cent) is in zijn geheel opgenomen in 2016. De lasten 
van dit project zijn zowel 2016 als 2017 verspreid. Hierdoor lijken er tegenover de kosten die er in 
2017 zijn gemaakt op dit project geen inkomsten te staan, maar deze zijn in feite dus al in 2016 
ontvangen. Dit verklaart al een bedrag van ruim €35.000. 
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Daarnaast is er een tijd geen helderheid geweest over het beleid met betrekking tot de btw. Nu de 
administratie van het gehele jaar opnieuw is bekeken, blijkt dat er minder voorbelasting kan worden 
gevorderd dan gedacht. De btw die niet kan worden teruggevorderd moeten daardoor als kosten 
worden opgenomen en drukken dus onvoorzien op de lasten. In de uitgaven is er gerekend met de 
exclusief-btw prijzen waardoor de lasten nu veel hoger uitvallen dan voorzien en dan waar rekening 
mee is gehouden. 
 
Blik vooruit 
We voorzien in 2018 en de jaren daarna meer projecten op basis van een opdrachtverstrekking. Wel 
is het belangrijk om voor de komende jaren een duidelijker financieel beeld te hebben. Er zal gewerkt 
moeten gaan worden met (werk-)begrotingen, zodat er een duidelijker inzicht vooraf in de kosten 
en inkomsten van de projecten gegeven kan worden. Tevens blijft de btw een aandachtspunt, 
aangezien deze bij  sommige projecten wel en bij sommige projecten niet teruggevraagd mag 
worden. Indien (nog) niet duidelijk is of een project al dan niet btw-plichtig is, zal er voorzichtig met 
de uitgaven omgegaan moeten worden. Veiligheidshalve is bij deze projecten verstandig om de 
kosten inclusief btw te berekenen. 
Daarnaast zal er gewerkt blijven worden om de financiële administratie nog beter te stroomlijnen. 
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Jaarrekening 

Balans 

Na resultaatbestemming 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) -€                          -€                          

Totale vaste activa -€                    -€                    

Vlottende activa 

Vorderingen (2) 24.094€               29.008€               

Liquide middelen (3) 28.059€               53.237€               

Totale vlottende activa 52.153€           82.245€           

TOTALE ACTIVA 52.153€           82.245€           

PASSIVA 31 december 2017 31 december 2016

EUR EUR

Eigen vermogen                         (4)

Algemene reserve 25.927€               73.745€               

Totaal eigen vermogen 25.927€           73.745€           

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden               (5) 26.226€               8.500€                  

Totale kortlopende schulden < 1 jaar 26.226€           8.500€             

TOTALE PASSIVA 52.153€           82.245€           
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Staat van baten en lasten 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BATEN (6) Realisatie 2017 Begroting 2017 2016

EUR EUR EUR

Directe inkomsten 5.974€                  29.032€               

Bijdragen co-producent 2.186€                  

Totaal eigen inkomsten 8.160€             -€                     29.032€           

Structurele subsidies -€                          -€                           -€                          

Incidentele publieke subsidies 39.280€               -€                           98.207€               

Totaal subsidies 39.280€           -€                     98.207€           

TOTALE BATEN 47.440€           -€                     127.239€         

Eigen inkomsten

Subsidies

LASTEN (7) Realisatie 2017 Begroting 2017 2016

EUR EUR EUR

Beheerlasten personeel 19.451€               3.650€                  

Beheerlasten materieel 2.751€                  27.217€               

Beheerlasten totaal 22.202€           -€                     30.867€           

Activiteitenlasten personeel 39.700€               

Activiteitenlasten materieel 33.355€               65.059€               

Activiteitenlasten totaal 73.055€           -€                     65.059€           

TOTALE LASTEN 95.258€           -€                     95.926€           

Saldo uit gewone bedrijfsvoering (totale baten - totale lasten) -47.818€              -€                           31.313€               

Saldo rentebaten / -lasten -€                          

EXPLOITATIERESULTAAT -47.818€         -€                     31.313€           
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Toelichting behorende tot de jaarrekening  

 

Informatie over de rechtspersoon  
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister   
Stichting Netwerk Democratie is feitelijk gevestigd op Tolhuisweg 1, 1031 CL te Amsterdam, is 
statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 
53904710.  
 
Algemene toelichting  
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon  
De activiteiten van Stichting Netwerk Democratie bestaan voornamelijk uit: 
Het hebben van een platform voor vernieuwende democratische ontwikkelingen, en door te 
investeren individuele initiatieven met een publiek belang; verregaande samenwerking stimuleren 
tussen enerzijds overheid en gevestigde organisaties en anderzijds maatschappelijk pioniers. 
 
Continuïteit  
Informatieverschaffing over continuïteit   
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.   
 
Schattingen  
Informatieverschaffing over schattingen  
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Stichting Netwerk Democratie 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 362 lid 1, Boek 2 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.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld   
De door de Stichting gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op in Nederland algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen zoals vastgelegd in 
richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".  
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
Er zijn geen afschrijvingen voor de stichting.  
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een 
bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en 
lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; 
als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij 
normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde 
wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van 
het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant 
gemaakt. 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord 
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere 
waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering. 
 
Liquide middelen 
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. 
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Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten 
worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
   
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
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. 
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Toelichting op de balans  
Activa 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

2017 2016

EUR EUR

Inventaris -€                          -€                          

Computers en toebehoren -€                          -€                          

TOTAAL -€                    -€                    

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Er zijn geen materiële vaste activa.

Vlottende activa

2. Vorderingen

2017 2016

EUR EUR

Debiteuren 16.458€               4.123€                  

Omzetbelasting 7.636€                  17.814€               

Overlopende activa -€                          7.071€                  

Nog te ontvangen subsidies -€                          -€                          

TOTAAL 24.094€           29.008€           

3. Liquide middelen

2017 2016

EUR EUR

Triodos 27.560€               53.237€               

Kas 499€                     -€                          

TOTAAL 28.059€           53.237€           

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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Passiva 

 

 
 

 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Huurverplichting. Netwerk Democratie heeft in 2017 met een andere stichting een kantoorruimte gedeeld. Hiervoor 
betaalt Netwerk Democratie een bedrag van €250 inclusief btw | €206,61 ex. btw per maand. Op jaarbasis een bedrag 
van €3000,- inclusief btw | €2479,32 exclusief btw. Voor 2018 geldt dat deze verplichting door loopt. 

 
  

4. Stichtingsvermogen

2017

Verloop EUR

Stand per 1 januari 2017 73.745€               

Resultaat boekjaar -47.818€              

Stand per 31 december 2017 25.927€           

Stichting Netwerk Democratie streeft naar een algemene reserve van 5% van de baten.

5. Kortlopende schulden

2017 2016

EUR EUR

Crediteuren 4.536€                  4.350€                  

Te besteden subsidiegelden 20.000€               

Overige schulden - te betalen accountantskosten -€                          2.850€                  

Overige schulden - te betalen administratiekosten 1.000€                  

Overige schulden - overlopende passiva 690€                     1.300€                  

Totaal 26.226€           8.500€             
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Toelichting Staat van baten en lasten 
 

 
 
Baten 
Netwerk democratie heeft van het Ministerie BZK een subsidie ontvangen voor een project in 2016/2017. Deze 
subsidie is in zijn geheel opgenomen in het jaar 2016. De kosten voor dit project liepen wel door in 2017. Hierdoor 
‘mist’ 2017 een bedrag van ongeveer €36.000. Het bedrag is in de jaarrekening 2016 wel opgenomen in een 
bestemmingsfonds, bedoeld voor de doorlopende kosten van dit project in 2017. 
Voor een project in 2017/2018 heeft het ministerie BZK tevens een subsidie toegekend. Deze is wel naar rato verdeeld 
over 2017 en 2018.  Totaalbedrag: €48.780,- → 2016: €28.780,- | 2017: €20.000,- 
Voor een internationale samenwerking is er door een instituut in Slovenië, Zavod Inepa, een subsidie van €17.500,- 
verstrekt aan onder andere Netwerk Democratie.  
De overige baten komen vanuit bijdragen voor coproducties en tevens directe inkomsten op basis van 
opdrachtverstrekking. 
 

6. Baten

Realisatie 2017 Begroting 2017 2016

EUR EUR EUR

Directe overige inkomsten

Directe inkomsten 5.974€                12.450€              

Vergoeding co-producent 2.186€                

Nagekomen baten 2015 -€                         16.582€              

Totaal directe overige inkomsten 8.160€            -€                   29.032€          

Indirecte inkomsten

Indirecte inkomsten -€                         -€                         -€                         

Totaal indirecte inkomsten -€                   -€                   -€                   

Private middelen

Particulieren en vriendenver. -€                         -€                         

Bedrijven - Sponsoring -€                         -€                         

Goede doelenloterijen -€                         -€                         

Totaal private middelen -€                   -€                   -€                   

Subsidies

Structureel OCW -€                         

Structureel gemeente -€                         

Incidentele publieke subsidies 39.280€              98.207€              

Totaal subsidies 39.280€          -€                   98.207€          

Baten in Natura

Baten in Natura -€                         -€                         

Totaal baten in natura -€                   -€                   -€                   
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7. Lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 2016

EUR EUR EUR

Beheerslasten personeel

Honoraria zakelijk leider 16.940€              

Honoraria administratie 2.089€                

Honoraria overige medewerkers 422€                    3.650€                

Reis- en verblijfskosten -€                         -€                         

Overige kosten -€                         -€                         

Totaal beheerslasten personeel 19.451€          3.650€            

Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten 2.355€                6.356€                

Bankkosten 169€                    

Telefonie & Internet 139€                    

Accountant & advieskosten -850€                  

Verzekeringen 200€                    

Betalingsverschillen -1€                       

Overige beheerslasten 740€                    20.861€              

Totaal beheerslasten materieel 2.751€            27.217€          

Activiteitenlasten personeel

Honoraria inhoudelijk management 13.390€              

Honoraria projectleider 14.846€              

Honoraria PR & communicatie 3.143€                

Honoraria sprekers 3.060€                

Honoraria overige medewerkers 3.305€                

Vrijwilligers 40€                      

Reis- en verblijfskosten activiteiten 1.917€                

Totaal activiteitenlasten personeel 39.700€          -€                   

Activiteitenlasten materieel  

Huur locaties 826€                    

Catering 290€                    

Drukwerk & Distributie 1.943€                 

Ontwerp PR & Communicatie 1.210€                

Coproductie bijdrage projecten 26.808€              

Overige projectkosten 2.278€                65.059€              

Totaal activiteitenlasten materieel 33.355€          65.059€          
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Toelichting afwijkingen lasten 
In 2017 zijn er meer projecten met subsidies bekostigd dan voorheen. Er zijn maar weinig inkomsten geweest op basis 
van opdrachtverstrekking. Hierdoor zijn er maar weinig lasten waarover de voorbelasting kon worden teruggevorderd. 
Door verschillende omstandigheden is er in 2017 vooraf geen rekening gehouden met deze btw-situatie en is er in de 
uitgave gerekend met de ex-btw bedragen. De lasten zijn aan het einde van het jaar daardoor verhoogd met de btw-
bedragen, waardoor de uiteindelijke aanzienlijk lasten hoger uitvallen dan voorzien.  
De bedragen inde jaarrekening van 2016 zijn steeds onder één noemer gezet en het is lastig na te gaan uit welke 
kosten deze zijn opgebouwd. De bedragen zijn daarom niet makkelijk te vergelijken met het jaar 2017. Zo zijn de kosten 
voor medewerkers waarschijnlijk opgenomen in de bedragen die bij ‘materieel’ staan. 
 
Bezoldiging bestuurders 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Directie 
De directie bestaat uit één persoon, Josien Pieterse die zowel de zakelijke directie voert alsook het inhoudelijke 
management doet. Daarnaast vervult zij ook andere functies binnen de stichting. Ze werkt geen vast aantal uren, maar 
plant haar werktijden naar behoefte van de werkzaamheden van de stichting en ontvangt jaarlijks een bedrag van      
+/- EUR 24.000 per jaar (excl. btw).  


