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Aan het bestuur van
Stichting Net4kids Aid Foundation
Amsteldijk Zuid 79B 
1184VE Amstelveen

Amstelveen, 27 juni 2022

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2021 brengen wij u 
hierbij verslag uit.

De uit onze werkzaamheden voortvloeiende samenstellingsverklaring is hierna opgenomen. 
Vervolgens treft u nog een nadere toelichting aan.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Net4kids Aid Foundation te Amstelveen is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 
en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine-organisaties-zonder 
winststreven (Rjk Cl). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van Stichting Net4kids Aid Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens.

2 ■ CT Bunck Accountants Belastingadviseurs
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

1.3 Algemeen

Activiteiten

Met betrekking tot het doel van de stichting is in de statuten het volgende weergegeven:

Het bieden van een betere toekomst aan minderbedeelde kinderen door middel van het bieden van 
duurzame hulp, vooral op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting, onder andere 
door het op brede wijze ondersteunen van kinderhulpprojecten ter plaatse, met name door het doen 
van uitkeringen aan organisaties die deze projecten uitvoeren, alsmede alle andere activiteiten die 
dienstbaar kunnen zijn aan deze kinderhulpprojecten of aan de uitvoerende organisatie ervan.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling 
verkregen wordt, alsmede andere baten.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan is bedoeld in artikel 41b Uitvoeringsregeling 
Inkomstenbelasting 2001.

Oprichting stichting

De stichting is oorspronkelijk opgericht met de naam: Stichting Virtual Ventures Aid Foundation met 
als zetel: Amstelveen.
Op 18 november 1999 zijn de statuten gewijzigd waarbij de naam is gewijzigd in Stichting Net4Kids 
Aid Foundation.
Per 1 januari 2005 is de stichting juridisch opgesplitst in drie afzonderlijke stichtingen, te weten: 
Stichting Net4kids Aid Foundation 
Stichting Net4kids Organisation 
Stichting Net4kids Continuity Fund

De activiteiten zijn ongewijzigd voortgezet. De tot en met 2004 reeds bestaande afzonderlijke interne 
afdelingen zijn per 1 januari 2005 ook juridisch zelfstandig.

Aangezien de Stichtingen sterk met elkaar verbonden zijn is besloten tot een fusie van de drie 
Stichtingen per 2 november 2018 tot één Stichting met als naam Stichting Net4kids Aid Foundation.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2020 op 30 juni 2021 vastgesteld. Het resultaat 
over het boekjaar 2020 bedroeg € 2.669. Dit bedrag is overeenkomstig het door het bestuur van de 
stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

1.4 Resultaten

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat;

X 1.000
2021

€
2020 _ 

%
Mutatie

€€ %

All-inclusive fondsenwerving 760 100,0 669 100,0 91
Project bestedingen -618 -81.3 -543 -81.2 -75

Brutomarge 142 18,7 126 18,8 16

Overige opbrengsten 63 8.3 46 6.9 17

205 27.0 172 25.7 33

Lonen en salarissen 90 11,8 78 11,7 12
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële,

31 4,1 33 4,9 -2

materiële vaste activa en vastgoed- 
beleggingen 1 0,1 1 0,1 -
Overige bedrijfskosten 43 5.6 57 8.4 -14

Som der kosten 165 21.6 169 25.1 -4

Resultaat __ 40 5.4 3 0.6 37
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de 
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna 
een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

X 1.000

Financiële structuur

31-12-2021 _________ 31
€

-12-2020
%€ %

Activa

Materiële vaste activa 4 0,7 2 0,4
Vorderingen en overlopende activa 57 9,7 35 6,6
Liquide middelen 525 89.6 492 93,0

586 100.0 529 100.0

Passiva

Eigen vermogen 324 55,3 284 53,7
Kortlopende schulden en overlopende passiva 262 44.7 245 46,3

586 100.0 529._ 100,0

31-•12-2021 31- 12-2020
€ €

X 1.000

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen en overlopende activa 57 35
Liquide middelen 525 492

582 527

Kortlopende schulden en overlopende passiva -262 -245

320 282
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 4 2
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 324 284

Financiering

Eigen vermogen 324 284
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

1.6 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Net4kids Aid Foundation is niet belastingplichtig voor omzetbelasting en 
vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen erop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Tot het geven van een nadere 
toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

Origineel getekend door

G.T. Vermeulen AA
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

2. Bestuursverslag

Woord van de Voorzitter - Wat is nou l°/o?

In onze vooruitblik schreef ik vorig jaar dat het vanwege de pandemie moeilijk plannen was. Niemand 
van ons had toen gedacht dat we zo lang in de greep van het virus zouden blijven. Maar ondanks dat 
en dankzij de inspanningen van het Net4kids team en onze trouwe investeerders was na een 
succesvol 2020 ook 2021 weer een uitstekend jaar met gezonde groei waarin we met meer 
ondernemingen gezamenlijk weer meer kinderen konden helpen.

Het is die combinatie van ondernemers en lokale projectorganisaties waar de kracht zit om werkelijk 
verschil te maken. En dat is na 19 jaar nog altijd de passie achter Net4kids, zoveel mogelijk kinderen, 
de volgende generatie, de kansen te bieden die ze verdienen, en dat te doen samen met ondernemers 
die hun expertise en mankracht inzetten. Bedrijfsleven en lokale helden trekken samen op voor 
hetzelfde doel: de wereld een beetje beter maken. Samen for the next generation. Hoe mooi is dat.

Aan de basis staan onze projectpartners, die ook in 2021 weer een enorme veerkracht toonden en een 
geweldige continuïteit in resultaten en kwaliteit van ondersteuning konden laten zien. Daarnaast 
konden we nieuwe projectpartners aan ons binden, die in samenwerking met nieuwe investeerders 
veel moois toevoegden aan onze activiteiten en projecten portefeuille. Zo was daar Planet Hope die, 
gesteund door Energyworx, IT opleidingen verzorgt voor kansarme meisjes in India. Of Rhiza, die 
verschillende activiteiten ontplooit voor kansarme jongeren uit de townships van Zuid-Afrika in 
samenwerking met trouwe investeerders Visualfabriq en Valori , maar ook met nieuwe investeerders 
als Been Consulting, Grizzly en Freeday.
Daardoor konden we in 2021 gezamenlijk weer heel veel kinderen en jongeren helpen met life
changing ondersteuning.

Aan de kant van de ondernemers en ondernemingen werd ook steeds duidelijker dat onze propositie 
aansluit bij hun wens om zinvoller goed te doen. Door in een heldere ESG-structuur projecten te 
ondersteunen die aansluiten bij hun core business of core values en hun werknemers daarin te 
betrekken en mee te nemen.

Met ons in 2021 gelanceerde programma 1% For The Next Generation kunnen ondernemingen de 
benodigde structuur aanbrengen waardoor goed doen concreet is, onderdeel is van de reguliere 
bedrijfsvoering, en waardoor het planbaar, voorspelbaar en beheersbaar is. En meebeweegt met de 
onderneming, in goede tijden meer, in uitdagende tijden minder. Een respectabel aantal 
ondernemingen heeft inmiddels enthousiast dit programma omarmd, waarna we samen aan de slag 
zijn gegaan met projectkeuze (perfect match) en het vormgeven van werknemers betrokkenheid. Dat 
laatste is altijd maatwerk dus arbeidsintensief voor het team van Net4kids en de lokale 
projectorganisaties, maar geeft een enorme betrokkenheid die leidt tot een sterke binding van 
werknemers met het bedrijf en motivatie om meer te doen.

Dat doen we dus graag en vraagt om een ervaren team om dat in samenspraak met iedere nieuwe 
investeerder vorm te geven. Dat begint bij het helder articuleren van de waardepropositie en we 
waren daarom blij Rieteke Roelofs te mogen verwelkomen om het Net4kids team te versterken in de 
talrijke gesprekken met potentiële investeerders.

Alles bij elkaar konden we in 2021 maar liefst negen nieuwe investeerders verwelkomen, met mooie 
matches tussen business en projectkeuze, en met mooie, nieuwe vormen van employee engagement 
programma's. Zo begeleidt Trustmoore jonge ondernemers en start-ups uit de townships in Zuid- 
Afrika met business planning en financiering. En ondersteunt Improved Ghanese jongeren met een 
digital marketeer opleiding, verzorgd door Emile van de Klok.
En we hadden onze eerste geefkring, 30 ondernemers bijeengebracht door Rex Vermeulen en Paul 
Joosten, die gezamenlijk FT Kilimanjaro ondersteunen in hun prachtige werk in Tanzania.
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Met de nieuwe projectactiviteiten en concrete programma's voor ondernemingen gingen we het 
nieuwe jaar 2022 in met een mooi momentum. Versterkt door een nieuwe huisstijl en een nieuwe, 
inspirerende website konden we in de eerste maanden al vier nieuwe investeerders verwelkomen. De 
groep investeerders wordt steeds groter en rijker en we zullen in 2022 verder gaan met community 
building voor meer uitwisseling en het uitbouwen van een sterk netwerk van gelijk denkende 
ondernemers.

We konden gelukkig ook weer op reis naar onze projecten. Naast een monitoring reis van het Net4kids 
team naar Zuid-Afrika heeft inmiddels ook de stakeholder trip naar Kiruani in Tanzania 
plaatsgevonden. En we hopen in de rest van 2022 nog meer stakeholder trips te kunnen maken. Dat 
was twee jaar lang niet mogelijk en het voelt goed weer samen met investeerders op pad te kunnen 
om met eigen ogen de kwaliteit van de projecten en hun resultaten te kunnen zien.

Aan de kant van onze projecten zullen de uitdagingen blijven bestaan. In India en Nepal waren in de 
eerste helft van 2022 alweer strenge lockdown maatregelen nodig. We zullen onze projectorganisaties 
blijven steunen waar nodig en flexibel moeten blijven in de manier waarop en in de samenwerking 
met hen.

Samenwerken is ook een belangrijke beweegreden van het voornemen een fusie aan te gaan met het 
vermogensfonds Stichting Elsgoed. Na de fusie, voorzien later in het jaar 2022, zal Net4kids alle 
fondsen en activiteiten van Stichting Elsgoed onder haar beheer nemen. Daarover later meer.

Op het moment van schrijven is er naast de nog sluimerende pandemie ook een oorlog aan de gang 
die de wereld in alle facetten hard raakt. Net zoals tijdens de pandemie zijn het de armere landen die 
het hardst getroffen worden. Welke invloed dat op onze projectpartners en op de prioriteiten van onze 
investeerders zal hebben is moeilijk te voorspellen. We zullen de vinger aan de pols moeten houden 
en snel handelen waar dat nodig is. Om ervoor te zorgen dat niet een hele generatie verloren gaat, 
waar ook ter wereld.

For the next generation. Always.

Loek van den Boog
Chairman & Founder
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 4.496 2.159

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 2 23.986 5.986
Overige vorderingen 3 401 -
Overlopende activa 4___ 32.722 28.715

57.109 34.701

Liquide middelen 5 525.196 491.572

586.801 528.432

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Stichtingskapitaal - -
Vrij besteedbaar vermogen 7 324.126 283.702

Kortlopende schulden en 8
overlopende passiva 262.675 244.730

586.801 528.432

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting 2021 2020
€ € €

All-inclusive fondsenwerving 8 760.013 732.000 668.757
Project bestedingen 9__ -617.856 -593.000 __ -542.587

Brutomarge 142.157 139.000 126.170

Overige opbrengsten 10 62.700 40.000 45.850

204.857 179.000 172.020

Lonen en salarissen 11 89.635 90.000 77.590
Sociale lasten 12 30.544 32.500 32.992
Afschrijvingen op immateriële, 13
materiele vaste activa en
vastgoedbeleggingen 868 - -
Overige bedrijfskosten 14 43.398 42.000 58.251

Som der kosten 164.445 164.500 169.373

Bedrijfsresultaat 40.412 14.500 2.647

Andere rentebaten en soortgelijke 15
opbrengsten 12 - 22

Resultaat 40.424 14.500 2.669

Bestemming saldo van baten 
en lasten

Vrij besteedbaar vermogen 40.424 2.669

Totaal 40.424 - 2.669

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Net4kids Aid Foundation is feiteiijk en statutair gevestigd op Amsteldijk Zuid 79B, 1184VE te 
Amstelveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34219530.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Net4kids Aid Foundation bestaan voornamelijk uit: het bieden van een 
betere toekomst aan minderbedeelde kinderen door middel van het bieden van duurzame hulp.

Van de ontvangen donaties wordt een vast percentage van de donaties gebruikt om de organisatie 
kosten te dekken.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Stichting Net4kids Aid Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties-zonder-winststreven (Rjk Cl).

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.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 
tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de 
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter 
van de post.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan.

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument 
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op 
de Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten 
(indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering en worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de 
vorderingen.

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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste 
verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

De bepaling van het resultaat
Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde 
periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties 
zijn verricht. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden 
in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Omzetverantwoording

Baten
De giften, donaties en overige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij door de Stichting 
zijn ontvangen c.q. aan de Stichting zijn toegevoegd.

Lasten
Lasten worden ten laste van de resultaten gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. De afschrijvingen worden gebaseerd op 
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Samenstellingsverklaring afgegeven 13

G
T.B

U
NC

K,



STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2021

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4.496 2.159

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen 
€

2.699
-540

2.159

3.205
-868

2.337

5.904
-1.408

4.496

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Afschrijvingspercentage

Andere vaste 
bedrijfsmid- 

______ delen 
20,00
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
31-12-2021 31-12-2020

2 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren

€

23.986

€

5.986

3 Overige vorderingen

Nettolonen 401 -

4 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 3.634 3.664
Vooruitbetaald aan projecten 29.088 25.051

32,722 28.715

S Liquide middelen

Rabobank 525.196 491.565
Overlopende kruisposten - 7

525.196 491.572

6 Eigen vermogen

Stichtings Vrij
Kapitaal besteedbaar

€
vermogen

€
- 283.702

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling - 40.424

Stand per 31 december 2021 - 324.126
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 0.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves met een specifiek aangeduid bestedingsdoel. Dit bestedingsdoel is 
door het bestuur bepaald. Het bestuur kan het specifieke bestedingsdoel herzien.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen met een specifiek aangeduid bestedingsdoel dat 
door derden is bepaald.

Vrij besteedbaar vermogen
Vrij besteedbaar vermogen komt voort uit de resultaatverdeling voor zover deze geen specifiek 
bestedingsdoel heeft.

2021 2020
€ €

7 Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 283.702 281.033
Uit resultaatverdeling 40.424 2.669

Stand per 31 december 324.126 283.702

8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Crediteuren 3.900 3.868
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.197 2.370
Overige schulden en overlopende passiva 256.578 238.492

262.675 244.730

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.197 2.370

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen aan projecten 241.062 231.564
Nettolonen - 1.679
Reservering vakantietoeslag 4.436 4.168
Nog te betalen algemene kosten 11.080 1.081

256.578 238.492

Samenstellingsverklaring afgegeven 16

G
T.B

U
N

C
K



STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

_________2021
€

Begroting 2021 _
€

2020
€

8. All-inclusive fondsenwerving

Projectinvesteringen 617.856 593.000 542.587
Project management 74.341 71.160 65.018
Dekking organisatie kosten 67.816 67.840 61.152

760.013 732.000 668.757
9. Project bestedingen

Project bestedingen _ 617.856 593.000 __ 542.587

10. Overige opbrengsten

Ambassadors fee 5.000 5.000 7.000
Directe donaties t.b.v. organisatie
kosten 57.700 35.000 38.850

62.700 _______40.000 45.850
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Verklaring afwijking brutomarge

De afwijking van de begroting in de brutomarge wordt met name veroorzaakt door de toename van 
de directe organisatie donaties.

_________ 2021
€

Begroting 2021 __
€

2020
€

11. Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 89.635 - 81.721
WIA UWV 17.995 - 21.670
WIA Uitkering Avero -17.995 - -21.670
Uitkering transitievergoeding - - -4.131

_______ 89.635 90.000_ 77.590

Verklaring afwijking loonkosten

Geen afwijkingen.

2021
€

Begroting 2021 __
€

2020
€

12. Sociale lasten

Sociale Lasten 17.040 - 18.156
Premie ziekteverzuimverzekering 
en WGA 7.868 - 10.285
Pensioenpremie 5.636 - 4.551

30.544 32.500 32.992

13. Afschrijvingen op immateriëie, materiële vaste activa en vastgoedbeieggingen

Afschrijvingen materiële vaste
activa 868 lÉÊ

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 868 540
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

2021 Begroting 2021 2020
€ € €

14. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 7.140 9.000 18.726
Huisvestingskosten 9.570 11.000 9.153
Verkoopkosten 16.133 8.000 19.172
Kantoorkosten 7.266 8.500 7.603
Algemene kosten 3.289 5.500 3.597

43.398 42.000 58.251

Verklaring afwijking overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten wijken nauwelijks van de begroting. Op kostensoort niveau zijn wel 
afwijkingen. Kosten overige personeelskosten en huisvesting vallen lager uit. De kosten website zijn 
hoger dan begroot. Juiste splitsing van kosten website en automatiseringskosten is lastig te maken.

2021 Begroting 2021 2020
€ € €

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 87 322
Studie- en opleidingskosten 908 1.300
Vergoeding reis- en verblijfskosten 1.227 936
Diensten door derden 3.501 14.557
Overige personeelskosten 1.417 1.611

7.140 9.000 18.726

Huisvestingskosten

Huur 9.266 - 9.153
Servicekosten 304 - -

9.570 11.000 9.153

Verkoopkosten

Publiciteit en promotie 7.472 - 7.437
Kosten website 6.390 - 11.280
Representatiekosten 2.271 - 455

16.133 ______ 8.000 19.172

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 298 - 44
Kosten automatisering 6.788 - 7.292
Telefoonkosten 91 85
Consumpties 89 - 182

7.266 8.500 7.603
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Som der financiële baten en lasten

2021 Begroting 2021 2020
€ € €

Algemene kosten

Accountantskosten 2.402 - 2.420
Bankkosten 799 - 630
Vergaderkosten 88 - -
Overige aigemene kosten - - 547

________ 3.289_______ 5.500 3.597

16 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 12 22
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen 
Nederland

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Fusie Stichting Elsgoed
De besturen van Stichting Net4kids Aid Foundation ("Net4kids") en Stichting Elsgoed hebben besloten 
tot fusie over te gaan, vastgelegd in hun fusievoorstel van juni 2022.
Stichting Elsgoed heeft als doelstelling het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en is sinds vele 
jaren verbonden aan Net4kids als donateur. In de fusie is Net4kids de overblijvende partij en worden 
de activiteiten en het vermogen van Stichting Elsgoed ondergebracht bij Net4kids. Het is de wens van 
het bestuur van Stichting Elsgoed dat uit de rendementen op dit vermogen ook in de toekomst 
projecten van Net4kids gefinancierd worden. Dit is als zodanig ook in het fusievoorstel vastgelegd. De 
fusie heeft geen gevolgen voor de samenstelling van het bestuur van Net4kids. De fusie betekent voor 
Net4kids een belangrijke uitbreiding van het vermogen en verbeterde waarborg voor continuïteit in de 
financiering van haar projecten. Het fusievoorstel zal nog voor ultimo juni worden gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel van Amsterdam, gevolgd door de vereiste publicatie.

Er hebben zich verder geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op het 
beeld welke de jaarrekening geeft van het resultaat over het boekjaar alsmede het vermogen en de 
opbouw hiervan per balansdatum.

Amstelveen,
Stichting Net4kids Aid Foundation

_______ 2021 __ 2020

2.00 2.00

2.00 2.00

Dhr. L.T. van den Boog 
voorzitter

Dhr. P.K. Jonker 
penningmeester

Dhr. P. Willeme 
secretaris
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