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BESTUURSVERSLAG NETWERK DEMOCRATIE 2020 

 

Inleiding 

Het jaar 2020 werd voor Netwerk Democratie, net als voor iedereen, gekleurd door de Covid-
19 pandemie. In maart 2020 werd een intelligente lockdown van kracht. Dit had als direct 
gevolg dat de geplande publieksevenementen moesten worden uitgesteld. Toen bleek dat de 
lockdown langere tijd zou gaan duren, zijn evenementen omgezet van fysieke bijeenkomsten 
naar digitaal in de vorm van webcasts, videoconferenties en online meetups.  
De lockdown zou uiteindelijk meer dan een jaar duren in verschillende mate van intensiteit. Dit 
heeft tot fundamentele gevolgen geleid voor de samenleving doordat de digitalisering van de 
samenleving hierdoor in een stroomversnelling is gekomen. Dit raakt direct aan de doelstelling 
van Netwerk Democratie dat zich inzet voor een veerkrachtige democratie in een digitale 
samenleving. Zo ongeveer alle facetten van het leven verhuisden naar een de online omgeving. 
Van onderwijs en werk tot sociale contacten en vermaak. Ook democratische processen als 
informatievoorziening, inspraak en publieke debatten verplaatsten zich noodgedwongen naar 
het digitale domein.  
Deze versnelde digitaliseringstransitie ging gepaard met nieuwe kansen en uitdagingen. Een 
specifiek voorbeeld is digitale participatie. Al ruim vier jaar zet Netwerk Democratie zich in om 
deze vernieuwende vorm van democratische inspraak in Nederland te promoten. Hiermee 
willen we de betrokkenheid van burgers bij democratische processen vergroten middels open 
source digitale participatieplatformen. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn hier in die vier jaar flinke stappen in 
gezet.  
 
Toen in maart de gemeentehuizen hun deuren moesten sluiten, werden participatietrajecten 
noodgedwongen uitgesteld of vielen helemaal stil. Digitale participatie werd plotseling enorm 
urgent. De kennis en ervaring die Netwerk Democratie in de laatste vier jaar heeft opgebouwd 
op dit gebied, kon worden ingezet om decentrale overheden hierin te ondersteunen. De 
Provinciedeals Digitale Participatie in de provincies Zuid-Holland en Groningen zijn hier een 
voorbeeld van. Deze staan beschreven in het hoofdstuk projecten. 
Tegelijkertijd moeten we de ogen niet sluiten voor de risico’s van verregaande digitalisering. 
De pandemie van 2020 heeft onomstotelijk bewezen dat digitalisering verregaande invloed 
heeft op zowel het dagelijks leven als de maatschappij als geheel. Echter, de uitrol van digitale 
infrastructuur en applicaties kent nauwelijks enige democratische inspraak. Welke vorm onze 
digitale samenleving moet aannemen en hoe we dat gaan bereiken is nauwelijks een 
onderwerp van gesprek. Laat staan dat burgers systematisch in staat worden gesteld daarover 
mee te beslissen.  
 
Netwerk Democratie wil zich inzetten om dit democratisch tekort aan de kaak te stellen. In 
2020 hebben we daarom gewerkt aan het ontwikkelen van een tweede pijler om de doelstelling 
van de stichting op te stoelen. Sinds haar oprichting in 2011 heeft Netwerk Democratie als pijler 
digitale democratie. De nieuwe tweede pijler is het democratiseren van technologie.  
De werkwijze van Netwerk Democratie is het bieden van handelingsperspectieven. We 
benoemen niet alleen risico’s en kansen. We zetten deze om in concrete werkmethoden 
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waarmee mensen praktisch aan de slag kunnen. Deze werkwijze zullen we ook toepassen op 
de tweede pijler. In 2021 zal de stichting deze tweede lijn concreet vorm geven.  
 
In 2020 is ook een personele transitie voorbereid. Oprichter en directeur Josien Pieterse gaf 
medio 2020 aan haar actieve rol in de stichting neer te willen leggen. Zij droeg al geruime tijd 
dubbel directeurschap voor zowel Netwerk Democratie als kunstinstelling Framer Framed. Ze 
gaf aan meer focus te willen aanbrengen. Focus voor haarzelf op het directeurschap bij Framer 
Framed. En focus voor Netwerk Democratie door plaats te maken voor nieuw directeurschap. 
In augustus 2020 zijn gesprekken gestart met projectleider Anne de Zeeuw over een eventuele 
nieuwe rol binnen de organisatie. Tegelijkertijd werden gesprekken gestart met Tessel 
Renzenbrink over eventuele toetreding tot de organisatie. Zij is ruim tien jaar werkzaam op het 
gebied van digitalisering en maatschappij. Besloten werd tot een co-directeurschap van Anne 
de Zeeuw en Tessel Renzenbrink. Samen schreven ze aan een herzien missie- en visieplan voor 
de stichting. Hieruit kwam onder meer de bovengenoemde tweede pijler voort. Per 1 januari 
2021 werd de directeurswissel van kracht.  
 

Organisatie en bestuur 

In 2020 bestond Netwerk Democratie uit: 
Josien Pieterse (directie), Anne de Zeeuw (projectcoördinator), Anouk Brüning (financiën).  
 
Het bestuur van Netwerk Democratie bestaat uit: 
Sarah de Lange (voorzitter), Maadey Meuleman (penningmeester), Sandra Bos (algemeen 
bestuurslid).  
Maadey Meuleman trad eind 2020 af. Zij is vervangen door Peter Rampertaap. Hij trad in het 
eerste kwartaal van 2021 aan als penningmeester. 
 
 

Projecten 

Europe Direct 
In de periode 2018-2020 werd Netwerk Democratie een EU informatiepunt (EDIC). Hiervoor 
werd in 2017 een meerjarenvoorstel geformuleerd dat door Europe Direct werd gehonoreerd. 
Europe Direct is een informatienetwerk dat door de Europese Commissie is aangewezen om 
burgers te informeren over de Europese Unie. Naast advies wil Europe Direct een dialoog 
aangaan met burgers over thema's die hen beïnvloeden. In Nederland zijn er meerdere lokale 
Europe Direct Centra die allemaal hun expertise gebruiken om een brug te slaan tussen de EU 
en de burgers.  
De status van EDIC geeft Netwerk Democratie een duidelijker internationaal en Europees 
profiel evenals een stevigere financiële basis. Als EDIC Amsterdam zal Netwerk Democratie – 
geheel in lijn met haar inhoudelijke doelstellingen – zich richten op het organiseren van dialoog 
rond innovatieve ontwikkelingen in de EU en de versterking van de Europese democratie. 
Daarnaast behoort beantwoorden van vragen per telefoon of e-mail tot de verplichtingen. 
De looptijd van dit project zou op 31 december 2020 aflopen. Echter, vanwege Covid-19 is het 
vanuit de EU met vier maanden verlengd tot 30 april 2021.  
Het Europe Direct programma wordt door de EU vervolgd. De volgende generatie heeft een 
looptijd van vijf jaar tot 2025. Netwerk Democratie heeft zich met succes aangemeld voor de 
volgende generatie. Tot 2025 zal de stichting actief blijven zijn als Europe Direct Amsterdam.  
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Up/Root Democracy 
Samen met kunstinstelling Framer Framed organiseerde Europe Direct Netwerk Democratie in 
2020 een online publieksreeks Up/Root Democracy. Binnen de reeks werden Europese thema’s 
‘Een Europa klaar voor het digitale tijdperk’ en ‘Een green deal’ besproken vanuit de 
perspectieven van onderzoekers, kunstenaars en initiatiefnemers. Elke aflevering bood 
perspectief op een alternatieve wijze om systemen vorm te geven en actie te ondernemen. Per 
thema werd een kleinschalige online reading room georganiseerd en een breder 
gelivestreamde panel discussie met Q&A.  
 
Consul Foundation 
In 2020 is verder gewerkt aan het consolideren van het open source participatieplatform 
Consul. In 2019 zetten we een internationale stichting op om het platform te borgen: de Consul 
Democracy Foundation in samenwerking met een groep maatschappelijke organisaties 
gespecialiseerd in digitale democratie.  
 
European Civic Forum 
Sinds 2019 is Anne de Zeeuw namens Netwerk Democratie bestuurslid van het European Civic 
Forum (ECF). Het 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. In 2020 zet 
ECF zich onder andere in voor een rol voor civil society in de aankomende Conference on the 
Future of Europe.  
 
Debatserie New Democracy 
De debatserie New Democracy bereikte in 2020 na vier jaar looptijd een hoogtepunt met haar 
40ste aflevering en publicatie ‘Staat van de Nieuwe Democratie’. De serie wordt op een lager 
pitje vervolgd. In 2020 werden er in totaal zeven afleveringen georganiseerd wisselend onder 
regie van Netwerk Democratie en Pakhuis de Zwijger.  
 
Digitale Democratie  
Een belangrijke focus van de organisatie ligt op digitale democratie, een terrein waarop de 
afgelopen jaren veel kennis is ontwikkeld.  
In maart 2020 werd dit onderwerp extra urgent. Vanwege de Covid-19 pandemie werd in 
Nederland een intelligente lockdown van kracht. Hierdoor werden participatietrajecten van 
gemeenten en waterschappen uitgesteld of kwamen zelfs stil te liggen. Netwerk Democratie 
werkte samen met Democratie in Actie (DiA) aan het ondersteunen van decentrale overheden 
bij de implementatie van digitale participatie.  
Het programma ‘Democratie in Actie’ is een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 
beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners samen. Dit doen zij in een 4-
jarig programma dat in november 2018 is gestart en loopt tot 2022.  
De gezamenlijke missie is om lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Dit 
gebeurt aan de hand van een aantal prioriteiten, een belangrijke prioriteit is de lokale digitale 
democratie. Netwerk Democratie is betrokken bij DiA als kennispartner. Activiteiten bestaan 
onder meer uit het geven van workshops, het schrijven van publicaties en het organiseren van 
evenementen.  
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In februari 2020 lanceerde Netwerk Democratie in samenwerking met DiA en gemeente 
Groningen de Engelstalige ‘Digital Democracy Guide: a guide on local practices of digital 
participation’. Met deze publicatie worden Nederlandse lessen en case-studies in digitale 
participatie gedeeld met een internationaal publiek.  
 
Provinciedeals Digitale participatie 
Binnen de Provinciedeals gaan decentrale overheden uit dezelfde provincie aan de slag met 
digitale participatie. Het is een leerkring waar kennis en ervaring worden uitgewisseld in vijf 
leermodules. Daarnaast gaat elke waterschap of gemeente aan de slag met een pilotproject. 
Daarbij krijgen ze individuele ondersteuningsuren van een participatieadviseur.  
We waren betrokken bij de Provinciedeal Groningen waar het open source participatieplatform 
Consul centraal stond en de Provinciedeal Zuid-Holland waar het open source 
participatieplatform OpenStad leidend was. Onze bijdrage bestond uit inhoudelijk bijdragen 
aan de gezamenlijke leermodules en het uitvoeren van community management. Voor de 
provincie Zuid-Holland zullen wij in 2021 ook een naslagwerk met de lessen en best practices 
publiceren.  
Dit project kwam tot stand in samenwerking met DiA en de beide provincies.  
 
Keuzewijzer e-tools 
Samen met landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie ontwikkelt Netwerk 
Democratie in 2020 een vernieuwde keuzewijzer e-tools voor gemeenten die inwoners online 
willen betrekken. De keuzewijzer bestaat uit een inventarisatie en keuzegids voor actieve e-
participatietools in Nederland en schenkt extra aandacht aan het tot stand brengen van 
inclusieve en toegankelijke digitale participatie. 
 
Pol.Is 
Pol.Is is een open source platform dat deliberatie faciliteert. De tool is er op gericht consensus 
in een publiek debat naar voren te halen, zonder de tegenstelling uit het debat te halen. Het 
maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om discussies met duizenden deelnemers te 
begeleiden, standpunten te nuanceren en consensus naar boven te halen. Het platform wordt 
wereldwijd gebruikt, van Taiwan tot Nieuw Zeeland tot de Verenigde Staten. In 2019 
introduceerde Netwerk Democratie deze tool in Nederland.  
In 2020 ging een pilotproject met Pol.Is van start. Netwerk Democratie werkt hierin samen met 
Gemeente Amsterdam, gemeente Groningen en Democratie in Actie en wordt 
medegefinancierd vanuit het Innovatiebudget Digitale Overheid van BZK. Netwerk Democratie 
coördineert het project samen met gemeente Amsterdam (regie) en organiseert de 
kennisdeling. Op 9 december 2020 werd het project publiek gelanceerd tijdens de veel bekeken 
bijeenkomst ‘Op zoek naar consensus’ via een Livecast in Pakhuis de Zwijger.  
 
Parlement van de Toekomst 
Het Parlement van de Toekomst vond plaats in de periode van 7 mei 2020 tot 30 juni 2020. In 
deze periode bood het Parlement van de Toekomst Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 25 
jaar oud een platform om samen te komen, in gesprek te gaan en eigenaarschap te vormen 
over onze (Europese) democratie. Om dit te bewerkstelligen bestond het Parlement van de 
Toekomst uit een vijftal thematische bijeenkomsten, twee schrijfsessies en een 
publieksbijeenkomst. Initieel waren de bijeenkomsten van het Parlement van de Toekomst 
bedacht als offline workshops. Door de coronamaatregelen die in maart 2020 ingingen, werd 
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besloten de voorbereidingen voor offline bijeenkomsten geheel om te zetten naar online 
activiteiten. Binnen een maand werd een online variant van het Parlement van de Toekomst 
uitgewerkt en gerealiseerd. 
Het voornaamste doel van het Parlement van de Toekomst was om jongeren te interesseren 
voor Europese thema’s, hen een link te laten leggen met tussen grensoverschrijdende thema’s 
en hun dagelijks leven in de stad en hun eigen ideeën hierover te laten horen. Het project 
resulteerde in een Manifest voor de Toekomst geschreven door de jongeren dat tijdens een 
feestelijke lancering door een aantal van de jongeren werd voorgelezen en overhandigd aan 
Dubravka Suiça (Vicevoorzitter van de Europese Commissie), Rutger Groot Wassink (wethouder 
democratisering van Gemeente Amsterdam), Caroline Combé (projectleider Amsterdamse 
Omgevingsvisie 2050) en Bas Zwiers (lokale community builder in Amsterdam Oost). De 
bijeenkomst werd gelivestreamd via YouTube en bekeken door een breed geïnteresseerd 
publiek. Het manifest en de lancering werden via verschillende kanalen door Netwerk 
Democratie, samenwerkingspartners en door de jongeren zelf gedeeld en gepromoot. 
 
Masterclass Netpolitiek 
De masterclass Netpolitiek is een unieke serie van zeven bijeenkomsten met twaalf deskundige 
sprekers, georganiseerd door een aantal samenwerkende maatschappelijke organisaties uit de 
internetwereld. Gedurende de masterclass ontwikkelen deelnemers een brede kennis over 
internetpolitiek. Netwerk Democratie werkt voor dit project samen met het Internet Society 
Nederland, het Rathenau Instituut, Waag en Bits of Freedom. 
 

Connect Europe  

In 2019 werd een Europees samenwerkingsproject gestart: Connect Europe (Europe for 

Citizens – Civil Society Project) met als hoofdaanvrager de stichting Nyt Europa uit 

Kopenhagen. Op 19 juni 2019 organiseerde Netwerk Democratie binnen het hoofdstuk ‘recht 

op vrijheid’ de Amsterdamse bijeenkomst ‘Citizen Perspectives’ tijdens de conferentie Cities 

for Digital Rights. Aansluitend werd een online kunsttentoonstelling op Europa Dag 9 mei 

2020 georganiseerd om het 20-jarig bestaan van het Europees Handvest van Grondrechten te 

vieren. Voor deze gelegenheid gaf Netwerk Democratie zes jonge Amsterdamse kunstenaars 

een opdracht om een digitaal kunstwerk te maken rondom een van de zes hoofdstukken uit 

het Handvest. Hun kunstwerken werden onderdeel van de online conferentie europeday.eu 

georganiseerd door European Cultural Foundation.  
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Financieel 

Netwerk Democratie zet in op langdurige subsidies en opdrachten die voortgang van de 
stichting op een langere termijn waarborgen. Ten opzichte van voorgaande jaren is er een 
stijging in inkomsten te zien en daaruit volgend tevens een stijging in de uitgaven. Desondanks 
heeft Netwerk Democratie een positief resultaat van €9.209 weten te behalen. 

Aandachtspunt voor Netwerk Democratie blijft de verhouding tussen opdrachten met btw-
dragende inkomsten en subsidies. De uitgaven gelinkt aan de gesubsidieerde projecten worden 
inclusief btw gerekend, omdat hierover geen btw mag worden teruggevraagd. De uitgaven 
gelinkt aan de opdrachten mogen wel exclusief btw gerekend worden. De verhouding tussen 
opdrachten en subsidies verschilt jaarlijks, maar is grofweg op te delen in 1/3 opdracht en 2/3 
subsidie. 

 

Blik vooruit 

Per 1 januari 2021 heeft Netwerk Democratie twee nieuwe directeuren. Anne de Zeeuw en 
Tessel Renzenbrink vervullen samen een co-directeurschap. Oprichter en directeur Josien 
Pieterse trad terug. Met de personele verandering is ook opnieuw gekeken naar de missie en 
visie van Netwerk Democratie.  

Op basis van een analyse zijn de sterke en onderscheidende punten van de organisatie 
geïdentificeerd. De focus op vernieuwende democratische tools en processen. Het bij elkaar 
brengen van pioniers, gevestigde instellingen en burgers. De inzet van en samenwerking met 
het brede netwerk van organisaties op zowel nationaal als Europees niveau. En de werkwijze 
van het bieden van toepasbare praktische methoden om verandering te bewerkstelligen.  

Deze sterke punten blijven de basis vormen van het werk van Netwerk Democratie. Een nieuwe 
activiteit is de ontwikkeling van een tweede pijler. Naast de focus op Digitale democratie zal in 
de toekomst ook gewerkt worden aan het democratiseren van technologie. In 2021 zal deze 
nieuwe pijler concreet worden vormgegeven.  

 

  



 

Stichting Netwerk Democratie - Jaarrekening 2020 9 

JAARREKENING 2020 

Samenstellingsverklaring 

 
d.d. 10-06-2021 te Amsterdam 
 
Volgens opdracht is de jaarrekening 2020 van Netwerk Democratie samengesteld. 
 
Bedrijfsgegevens 
Netwerk Democratie 
t.a.v. Bestuur 
Oranje-Vrijstaatkade 71 
1093 KS Amsterdam 
Ondernemingsvorm: Stichting 
KvK: 53904710 
 
Deze jaarrekening is samengesteld op basis van de door Netwerk Democratie verstrekte 
informatie en documentatie en de financiële administratie in het online 
administratieprogramma Exact over het boekjaar 2020. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur en directie van Netwerk Democratie. 
 
De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren, controleren en 
samenvatten van de financiële gegevens en het samenstellen van een tekst voor het financiële 
gedeelte van het jaarverslag en teksten horende bij de jaarrekening. 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslagleggingen. 
  
 

 
 
Poppy Park 
Anouk Brüning 
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Toelichting bij jaarrekening 

Stichting Netwerk Democratie is gevestigd op Oranje-Vrijstaatkade 71, 1093 KS te Amsterdam en is 
statutair gevestigd in Amsterdam. Netwerk Democratie is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 53904710.  

 
De activiteiten van Stichting Netwerk Democratie bestaan voornamelijk uit het hebben van een platform 
voor vernieuwende democratische ontwikkelingen; en door te investeren in individuele initiatieven met 
een publiek belang; verregaande samenwerking stimuleren tussen enerzijds overheid en gevestigde 
organisaties en anderzijds maatschappelijk pioniers. 

 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

 
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.  
 
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. 

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt – voor zover niet anders vermeld – tegen nominale waarde. 
Winsten worden genomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen worden 
verantwoord in het boekjaar voor zover zij bekend zijn op het moment van de opmaak van de 
jaarrekening. 
 
Waardering van de materiële vaste activa is op basis van verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend op 20% van 
de aanschaffingswaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de onderneming.  
 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 
 
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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Balans 

Per 31 december 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa -€                          -€                          

Totale vaste activa -€                    -€                    

Vlottende activa 

Vorderingen 6.083€                  31.028€               

Liquide middelen 41.806€               1.316€                  

Totale vlottende activa 47.889€           32.344€           

TOTAAL ACTIVA 47.889€           32.344€           

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen                         

Eigen vermogen 20.509€               13.721€               

Totaal eigen vermogen 20.509€           13.721€           

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden               27.380€               18.622€               

Totale kortlopende schulden < 1 jaar 27.380€           18.622€           

TOTALE PASSIVA 47.889€           32.344€           
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Winst- en verliesrekening 2020 

 

 
 
  

BATEN 2020 2019

Directe inkomsten

Directe inkomsten 39.019€              28.997€              

Inkomsten co-productie -€                     -€                     

Inkomsten overig -€                     -€                     

totaal directe inkomsten 39.019€          28.997€          

Private Middelen

Private middelen bedrijven 750€                    -€                     

totaal private middelen 750€               -€               

Subsidies

Publieke subsidies 59.850€              46.850€              

Totaal subsidies 59.850€          46.850€          

TOTAAL BATEN 99.619€          75.847€          

LASTEN 2020 2019

Beheerslasten

Beheerslasten medewerkers 10.439€              9.289€                

beheerslasten materieel 5.822€                3.336€                

Beheerslasten totaal 16.261€          12.625€          

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten medewerkers 64.963€              48.905€              

Activiteitenlasten materieel 11.607€              13.966€              

Totaal activiteitenlasten 76.570€          62.871€          

TOTAAL LASTEN 92.831€          75.496€          

TOTAAL BATEN 99.619€          75.847€          

TOTAAL LASTEN 92.831€          75.496€          

RESULTAAT 6.788€            351€               
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Toelichting op de balans 

Per 31 december 2020 
 

 
 

*De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Netwerk Democratie. 

 

 

 

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

2020 2019

Inventaris -€                         -€                         

totaal mat. vaste act. -€                   -€                   

Vlottende activa

Vorderingen 2020 2019

Debiteuren -€                         12.747€              

Omzetbelasting te ontv. -€                         1.901€                

Nog te ontvangen subsidies 3.263€                16.380€              

Nog te ontvangen facturen 2.820€                -€                         

totaal vorderingen 6.083€            31.028€          

Liquide Middelen* 2020 2019

Triodos 41.806€              817€                    

Kas -€                         499€                    

totaal l iq. Middelen 41.806€          1.316€            

TOTAAL ACTIVA 47.889€          32.344€          

PASSIVA

2020 2019

Eigen vermogen

Eigen vermogen 20.509€              13.721€              

20.509€          13.721€          

Kortlopende schulden

Crediteuren 59€                      15.804€              

Vooruitontvangen inkomsten 20.238€              -€                         

Reservering - jaarrekening 1.244€                519€                    

BTW 3.419€                -€                         

Overlopende passiva 2.420€                2.299€                

Totaal kortl sch. 27.380€          18.622€          

TOTAAL PASSIVA 47.889€          32.344€          
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Afschrijvingen 

Netwerk Democratie heeft geen materiele vaste activa en derhalve geen afschrijvingen. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

In 2020 heeft de Stichting geen vaste financiële verplichtingen. 

 

Btw overzicht 2020 

 

De aangifte van Q4 is in het 1e kwartaal in de administratie opgenomen en afgerekend in 
januari 2021. Het verschil over het gehele jaar is wel in de balans van 2020 opgenomen. 
Het bedrag dat Netwerk Democratie nog te ontvangen heeft zal middels een suppletie bij de 
belastingdienst teruggevraagd worden. 

 

Eigen vermogen 

 

 

 

Stichting Netwerk Democratie streeft naar een eigen vermogen van 15% van de baten. 

 

 

 

 

 

 

2020

aangifte na 

correcties JR aangifte

ontvangen/ 

betaald

te ontvangen/    

te betalen Note

correctie 2019 -10€                     

Q1 1.597€           1.613€                1.603€                

Q2 73€                 1.681€                1.681€                

Q3 40€                 40€                      40€                      

Q4 5.033€           5.033€                5.033€                betaald jan2021

totaal 6.743€           8.357€                8.357€                -1.614€               

Totaal nog te ontvangen over 2020 -1.614€               

*negatief bedrag = te ontvangen/ontvangen

Stichtingsvermogen

Verloop 2020

Stand per 1 januari 2020 13.722€            

Resultaat boekjaar 6.788€               

Stand per 31 december 2020 20.509€        
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Toelichting Winst- en Verliesrekening 

 

 

 

Er is in de inkomsten een stijging te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Met subsidies 
die meerdere jaren bestrijken en terugkerende opdrachtgevers kan Netwerk Democratie haar 
voortbestaan op een langere termijn waarborgen. Qua verdeling van de inkomsten ten opzichte 
van 2019 is er een kleine verschuiving te zien richting subsidie. Opdrachten 39% (2019: 38%), 
subsidie 60% (2019 62%), private middelen 1% (2019: 0%). 

 

Subsidies 

De Europese Commissie zorgt voor het grootste gedeelte van de inkomsten. Allereerst met een 
subsidie Europe Direct (EDIC) voor vier jaren met een jaarlijks €34.600. 2020 is het laatste jaar 
van de looptijd van deze subsidie. Inmiddels is bekend dat Netwerk Democratie tevens voor de 
komende vijf jaren 2021-2025 deze subsidie zal ontvangen. 

De Europese Commissie heeft in 2019 en 2020 ook een subsidie verstrekt voor het project 
Jongeren Parlement van de Toekomst met een bedrag van €25.000. Dit bedrag is verdeeld over 
2019 - €6.000 en 2020 – €19.000. 

De subsidie van NYT Europe bestreek eveneens 2019 en 2020. In totaal voor een bedrag van 
€12.500, gelijk verdeeld over 2019 - €6.250 en 2020 - €6.250. 

 

 

Winst- en verliesrekening 2020

BATEN 2020 2019

Directe inkomsten

Gemeente Amsterdam 9.664€                -€                     

VNG 13.156€              -€                     

Pakhuis de Zwijger 5.095€                -€                     

ICTU -€                     21.075€              

Overige directe inkomsten 11.105€              7.740€                

Co-productie -€                     182€                    

Totaal directe inkomsten 39.019€          28.997€          

Private Middelen

Private Middelen bedrijven 750€                    -€                     

Totaal private middelen 750€               -€               

Subsidies

Europese Commissie 53.600€              40.600€              

NYT 6.250€                6.250€                

Totaal subsidies 59.850€          46.850€          

TOTAAL BATEN 99.619€          75.847€          
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Opdrachten 

Met 8 verschillende opdrachtgevers heeft Stichting Netwerk Democratie veel opdrachten 
weten te verkrijgen in 2020. De inzet op het verwerven van particuliere opdrachten heeft zijn 
vruchten afgeworpen voor zowel 2020 als voor de komende jaren. Sommige opdrachten 
bestrijken meerdere jaren en meerdere opdrachtgevers keren terug met nieuwe opdrachten. 
 
VNG – Vereniging van Nederlandse gemeenten is opdrachtgever voor verschillende projecten 
onder de verzamelnaam Provinciedeals digitale democratie. Deze projecten hebben 
activiteiten in 2020, maar voornamelijk in 2021. Voor 2020 kunnen we €13.156 als inkomsten 
noteren. 
 
Gemeente Amsterdam: Polis project. Dit project loopt in 2020 en voornamelijk 2021. Voor 
beide jaren samen verdient Netwerk Democratie een bedrag van €57.982. Verdeeld over 2020 
- €9.664 en 2021 €48.318.  

 

Verder heeft Stichting Netwerk Democratie opdrachten gekregen van het Verwey-Jonker 
instituut €4.500, Rathenau instituut €750, European Cultural Foundation €2.500, Pakhuis de 
Zwijger (publicatie 4 jaar New Democracy) €5.095, Framer Framed (deelname project 
Molenwijk) €1.652 en Movisie €540. 

 

Private middelen 

Internet Society Nederland heeft in 2020 besloten een donatie te doen aan Netwerk 
Democratie van €750. 
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Lasten 2020 2019

Beheerslasten medewerkers

Honoraria zakelijk leiding 7.420€                6.760€                

Honoraria administratie 2.812€                2.244€                

Honoraria overige medewerkers -€                     -€                     

Reis- & verblijfskosten 207€                    285€                    

Overige kosten -€                     -€                     

Totaal beheerslasten medew. 10.439€          9.289€            

Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten -€                     1.089€                

Bankkosten 216€                    173€                    

Advieskosten 1.210€                -€                     

Controle Jaarrekening 500€                    -€                     

Kantoorkosten 45€                      133€                    

Telefonie & Internet -€                     -€                     

Boekhoudpakket 690€                    759€                    

Verzekeringen 171€                    171€                    

Representatie & Verteer 168€                    883€                    

Overig 2.822€                127€                    

totaal beheerslasten materieel 5.822€            3.336€            

Lasten 2020 2019

Activiteitenlasten medewerkers

Honoraria Inhoudelijk management 22.667€              19.686€              

Honoraria projectleider 33.772€              23.162€              

Honoraria PR & communicatie 1.210€                2.686€                

Honoraria sprekers 1.568€                500€                    

Honoraria Technicus 666€                    -€                     

Honoraria overige medewerkers 4.679€                800€                    

Vrijwilligers & Onkosten stagiairs 134€                    1.270€                

Reis- en verblijfskosten activiteiten 267€                    801€                    

Totaal act.lasten medew. 64.963€          48.905€          

Activiteitenlasten materieel

Huur locaties 2.118€                2.150€                

Aanpassing locaties 104€                    450€                    

Techniek locaties 1.634€                1.780€                

Catering 107€                    316€                    

Website 1.142€                819€                    

Drukwerk & Distributie 1.448€                72€                      

Ontwerp PR & Communicatie 4.139€                960€                    

Documentatie & Verslaglegging 634€                    6.444€                

Nagekomen kosten voorg. jaren -€                     704€                    

Overige projectkosten 282€                    272€                    

Totaal act.lasten materieel 11.607€          13.966€          
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De grootste lasten van Netwerk Democratie zijn te vinden bij de honoraria van de medewerkers 
en dan met name in management en projectleiding. De stijging in de bedragen heeft te maken 
met een bonus die dit jaar is uitgekeerd aan directie en projectleider. Daarnaast is vanwege het 
afscheid van Josien Pieterse en de bijbehorende overdracht Tessel Renzebrink al in december 
gestart. 

Verder weet de stichting de kosten laag te houden. Er zijn geen uitschieters te vinden bij de 
kostenposten. De verschillen die te vinden zijn tussen 2020 en het voorgaande jaar zijn te wijten 
aan de verschillende invulling van de projecten in beide jaren. 

Er zijn meer kosten gemaakt voor de projecten die bekostigd zijn door subsidies, waardoor de 
kosten voor een groot deel inclusief btw gerekend worden. Afhankelijk van de verdeling tussen 
opdracht en subsidie kan er ook een verschil bij de diverse kostenposten zijn tussen 2020 en 
het voorgaande jaar. 

 

Bezoldiging bestuur 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

Directie 

Voor 2020 is Josien Pieterse directeur van stichting Netwerk Democratie. 

De directie bestaat vanaf 1 januari 2021 uit twee personen die samen een co-directeurschap 
voeren. Beide zijn zij verantwoordelijk voor zowel het zakelijke alsook het inhoudelijke 
management. De beide co-directeuren werken ieder gemiddeld 24 uur per week.  

 

TOTAAL BEHEERSLASTEN 16.261€          12.625€          

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 76.570€          62.871€          

TOTAAL LASTEN 92.831€          75.496€          


