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Aan het bestuur van
Stichting Net4kids Aid Foundation
Amsteldijk Zuid 796
1184VE Amstelveen

Amstelveen, 26 juni 2018

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2017 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 2017
en de staat van baten en lasten over 2017 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
i n overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-
winststreven (RJkC1). 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 Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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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

Op 16 augustus is de stichting opgericht met als 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.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien.
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken.
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

Vastste/ling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2016 op 27 juni 2017 vastgesteld. Het resultaat
over het boekjaar 2016 bedroeg € -. Dit bedrag is overeenkomstig het door het bestuur van de
stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van Ozlo
Accountants, zoals opgesteld dd. 22 juni 2017 waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven.
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Kwijtsche/ding verliezen en overname schu/den Stichting Net4kids Organisation

Ultimo 2016 is het vermogenstekort van Stichting Net4kids Organisation aangezuiverd en zijn
leningen kwijtgescholden door de Stichting Net4kids Continuity Fund voor een totaalbedrag van
€ 622.955. In 2017 is gebleken dat hierop een correctie moet plaatsvinden van € 56.172. Deze
correctie heeft betrekking op een balanspost van nog te betalen projectkosten ín de Stichting Net4kids
Aid Foundation die al waren verrekend in de rekening-courant verhouding met de Stichting Net4kids
Organisation.
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1.4 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 2017 in verkorte vorm.

31-12-2017 31-12-2016

x 1.000 
€ % €

Financiële structuur

Activa

Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva

x 1.000

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Liquiditeitssaldo =werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa

Financiering

- - 46 18,9
450 83,6 124 50,8
88 16,4 74 30,3

538 100,0 244 100,0

538 100,0 244 100,0

31-12-2017 31-12-2016
€ €

450 124
88 74

538 198

- -46

- 46
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1.5 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Net4kids Aid Foundation is niet belastingplichting 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

C~
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2. Bestuursverslag

Terugblik 2017

Na een bewogen 2016 is het afgelopen jaar voor Net4kids heel succesvol geweest. Rekening houdend
met het feit dat de bijdrage van onze trouwe investeerder G-Star voor de hulp aan straatkinderen in
India nu rechtstreeks naar onze partnerorganisatie wordt overgemaakt Iaat onze fondsenwerving weer
een gezonde groei zien en hebben we weer meer kinderen een betere toekomst kunnen geven, in
2017 meer dan 16.000 kinderen.

Daarbij is de focus onverminderd op het bedrijfsleven om hen in staat te stellen om het verschil te
maken in het leven van zoveel kansarme kinderen. Ook dit jaar hebben we mede dankzij onze uiterst
actieve club van ambassadeurs weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen die investeren
i n het leven van deze kinderen. En door middel van ons employee engagement platform hen ook
geholpen dit in de bedrijfsvoering te verankeren en het personeel er actief bij te betrekken. Dat
genereert werknemers motivatie en succesvolle werving van nieuwe werknemers waarmee hun
maatschappelijke activiteiten ook zakelijk zinvol zijn.

Vermeldenswaard is dat onze groei is gerealiseerd met een kleiner maar slagvaardig team. Onze
organisatiekosten zijn door herstructurering van de organisatie met maar liefst 58% gedaald. En
daarmee hebben we het aandeel organisatiekosten van 22% naar onder de 19% van totale donaties
kunnen brengen, ondanks dat de donaties van G-Star niet meer als donaties aan Net4kids zichtbaar
zijn.
Kenmerkend voor ons model blijft dat wij onze donateurs vooraf duidelijkheid geven over het
percentage noodzakelijke kosten die wij in rekening brengen voor projectkosten (selectie, monitoring,
benchmarking, rapportage) alsmede fondswerving, IT en administratieve kosten. Dat is al sinds jaren
19% en daarmee taakstellend voor de organisatie. Eventuele tekorten worden uit het Continuity Fund
gedekt. Voor 2017 was dat derhalve niet nodig en dankzij enkele trouwe organisatiesponsors was er
dit jaar voor het eerst weer een overschot, dat we aan de reserves hebben toegevoegd.

Vooruitblik

Ook in 2018 ligt onze focus op het ondersteunen van nog meer ondernemingen in hun streven hun
maatschappelijke activiteiten concreet vorm te geven.

Ondernemers kunnen écht het verschil maken voor miljoenen kinderen. En we weten inmiddels dat
bedrijven die dat begrijpen ook succesvoller zijn. Dat hun werknemers trots zijn om voor hen te
werken, ze nieuw talent kunnen aantrekken en uiteindelijk betere resultaten bereiken. Daarin past ook
de samenwerking met onze trouwe bedrijven sponsors, die ons in staat stellen een hoge mate van
professionaliteit te realiseren tegen lage kosten. In de eerste maanden van 2018 mochten we PR
bureau Blyde als partner verwelkomen, alweer zo'n mooi voorbeeld van een ondernemer met een
groot hart voor duurzaamheid en voor kinderen die geen kans hebben.

Daarom ook zoeken wij onverminderd naar de perfecte match met een van onze kinderhulp projecten
zodat het bij het bedrijf past, en we naast sociaal rendement ook zakelijk rendement kunnen creëren
via onze employee en client engagement programma's.
Nieuwe donateurs in 2018, zoals Grizzly New Marketing en Roamler, hebben hun maatschappelijke rol
i n hun primaire bedrijfsvoering verankerd met sterke betrokkenheid van hun personeel.

Het team van Net4kids blijft klein en we zoeken niet naar grote uitbreiding. Daarmee blijven de
kosten onder de 19% van totale donaties. Deze kosten blijven we ook strikt scheiden van de project
donaties. Tot op heden deden we dat zelfs in drie afzonderlijke stichtingen, Net4kids Aid Foundation,
Net4kids Organisation en Net4kids Continuity Fund. Omdat onze investeerders dit vaak als verwarrend
hebben ervaren hebben we in 2018 de stichtingsstructuur vereenvoudigd en zijn de drie stichtingen
gefuseerd. Alle activiteiten worden voortgezet in Net4kids Aid Foundation. Uiteraard blijven we de
inkomsten/donaties voor projecten en kosten strikt gescheiden houden.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Dit model van duidelijkheid vooraf over de noodzakelijke kosten blijft uniek in de goede doelen
wereld.

Wij verheugen ons ook op nieuwe stakeholder trips zoals de reeds geplande trip naar Nepal, om onze
stakeholders in staat te stellen onze projecten persoonlijk te zien en te voelen. De ontwikkeling van
de kinderen op langere termijn staat op de eerste plaats.
En omdat de samenwerking met onze projectpartners zich over vele jaren uitstrekt kunnen we de
ontwikkeling van de kinderen en van het project op lange termijn goed beoordelen en met onze
investeerders delen.

Want uiteindelijk gaat het daarom. Het verschil maken in het leven van zo veel mogelijk kinderen. Met
het bedrijfsleven, die de sleutel voor het succes daartoe in handen heeft.

Loek van den Boog
Oprichter en voorzitter

E:
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3.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 - 45.975

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 449.961 124.079

Liquide middelen 3 87.877 73.825

JJ / .V J(J L`TJ.V / 7

PASSIVA

Kortlopende schulden en 4
overlopende passiva

537.838 243.879

537.838 243.879

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017

C

Fondsenwerving 5 612.850
Projectbestedingen 6 -612.850

Resultaat

2017 2016
€ € €

1.181.089
-1.181.089

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

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

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van 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.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien.
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken.
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

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 op basis van zelf gekozen grondslagen. Wel is zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven
(Rjk C1).

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.

Grondslagen

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden
met eventuele waardeverminderingen.

De vordering op de Stichting Net4kids Continuity Fund wordt afgelost in 2018. Er wordt geen rente
berekend.

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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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
kredietinste►tingen 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.

Grondslagen voor 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 door verkoop en levering. 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

31-12-2017 31-12-2016
€ €

1 Financiële vaste activa
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deel- _ 45.975genomen

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Vordering op Rekening-courant Stichting Net4kids Continuity Fund - 45.975

Vlottende activa

2 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Rekening-courant Stichting Net4kids Continuity Fund
Overige vorderingen
Overlopende activa

68.789 51.544
381.171 62.368

1 -
- 10.167

449.961 124.079

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente

Overlopende activa

Vooruitbetaalde projectkosten

3 Liquide middelen

Rabobank

4 Kortlopende schulden en over/opende passiva

Schulden aan kredietinstellingen
Rekening-courant Stichting Net4kids Organisation
Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties
Te besteden aan projecten
Nog aan projecten toe te wijzen donaties

1 -

- 10.167

87.877 73.825

- 541
36.949 37.755
500.889 205.583

537.838 243.879

328.000 -
157.725 194.250
15.164 11.333

500.889 205.583

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

5 Fondsenwerving

Ontvangen donaties uit fondsenwerving
Doorbelaste All-inclusive donaties

6 Projectbestedingen

Projectbestedingen

Gebeurtenissen na Balansdatum

2017 2016
€ €

752.309 1.338.240
-139.459 -157.151

612.850 1.181.089

612.850 1.181.089

Er hebben zich 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.

Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 26 juni 2018

Stichting Net4kids Aid Foundation

Dhr. L.T. van den Boog Dhr. P.K. Jonker
voorzitter penningmeester

Dhr. P. Willeme
secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven 14



Stichting Net4kids Continuity Fund
Amsteldijk Zuid 79B
1184 VE  AMSTELVEEN

Jaarrekening 2017



STICHTING NET4KIDS CONTINUITY FUND, AMSTELVEEN

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Opdracht 2

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2

1.3 Algemeen 3

1.4 Financiële positie 4

1.5 Fiscale positie 6

2. Bestuursverslag 7

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2017 9

3.2 Staat van baten en lasten over 2017 10

3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11

3.4 Toelichting op de balans 13

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 15

1



Aan het bestuur van
Stichting Net4kids Continuity Fund
Amsteldijk Zuid 79B
1184 VE  Amstelveen

Amstelveen, 26 juni 2018

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2017 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 Continuity Fund te Amstelveen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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 (RJkC1). 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 Continuity Fund Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.3 Algemeen

Activiteiten

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

a. het ondersteunen en garanderen van de continuïteit van de Stichting Net4kids Aid Foundation en
Stichting Net4kids Organisation, door het doen van betalingen aan deze Stichtingen ter dekking van
de operationele kosten, alsmede ter voldoening van het door Stichting Net4kids Aid Foundation
verschuldigde schenkingsrecht.
b. het op brede wijze ondersteunen, onder andere door middel van het doen van uitkeringen aan
algemeen nut beogende en charitatieve instellingen als bedoeld in artikel 6.33 sub b van de Wet op
de inkomstenbelasting 2001, artikel 32 lid 1 sub 3 en artikel 33 lid 1 sub 4 van de Successiewet
1956, van liefdadigheidsprojecten, in het bijzonder projecten ten behoeve of ten nutte van kinderen.

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

Op 16 augustus 1999 is de stichting opgericht met als 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.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien. 
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken. 
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2016 op 27 juni 2017 vastgesteld. Het resultaat
over het boekjaar 2016 bedroeg € -115. Dit bedrag is overeenkomstig het door het bestuur van de
stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
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Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van Ozlo
Accountants, zoals opgesteld dd. 22 juni 2017 waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Kwijtschelding verliezen en overname schulden Stichting Net4kids Organisation

Ultimo 2016 is het vermogenstekort van Stichting Net4kids Organisation aangezuiverd en zijn
leningen kwijtgescholden door de Stichting Net4kids Continuity Fund voor een totaalbedrag van 
€ 622.955. In 2017 is gebleken dat hierop een correctie moet plaatsvinden van € 56.172. Deze
correctie heeft betrekking op een balanspost van nog te betalen projectkosten in de Stichting
Net4kids Aid Foundation die al waren verrekend in de rekening-courant verhouding met de Stichting
Net4kids Organisation. 

1.4 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 2017 in verkorte vorm.

31-12-2017 31-12-2016

x 1.000
€ % € %

Financiële structuur

Activa

Vorderingen en overlopende activa 30 6,5 29 22,3
Liquide middelen 429 93,5 101 77,7

459 100,0 130 100,0

Passiva

Eigen vermogen 77 16,8 21 16,2
Langlopende schulden - - 46 35,4
Kortlopende schulden en overlopende passiva 382 83,2 63 48,4

459 100,0 130 100,0
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31-12-2017 31-12-2016

x 1.000
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa 30 29
Liquide middelen 429 101

459 130

Kortlopende schulden en overlopende passiva -382 -63

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
77 67

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 77 67

Financiering

Eigen vermogen 77 21
Langlopende schulden - 46

77 67
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1.5 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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2. Bestuursverslag

Terugblik 2017

Na een bewogen 2016 is het afgelopen jaar voor Net4kids heel succesvol geweest. Rekening
houdend met het feit dat de bijdrage van onze trouwe investeerder G-Star voor de hulp aan
straatkinderen in India nu rechtstreeks naar onze partnerorganisatie wordt overgemaakt laat onze
fondsenwerving weer een gezonde groei zien en hebben we weer meer kinderen een betere
toekomst kunnen geven, in 2017 meer dan 16.000 kinderen.

Daarbij is de focus onverminderd op het bedrijfsleven om hen in staat te stellen om het verschil te
maken in het leven van zoveel kansarme kinderen. Ook dit jaar hebben we mede dankzij onze uiterst
actieve club van ambassadeurs weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen die
investeren in het leven van deze kinderen. En door middel van ons employee engagement platform
hen ook geholpen dit in de bedrijfsvoering te verankeren en het personeel er actief bij te betrekken.
Dat genereert werknemers motivatie en succesvolle werving van nieuwe werknemers waarmee hun
maatschappelijke activiteiten ook zakelijk zinvol zijn.

Vermeldenswaard is dat onze groei is gerealiseerd met een kleiner maar slagvaardig team. Onze
organisatiekosten zijn door herstructurering van de organisatie met maar liefst 58% gedaald. En
daarmee hebben we het aandeel organisatiekosten van 22% naar onder de 19% van totale donaties
kunnen brengen, ondanks dat de donaties van G-Star niet meer als donaties aan Net4kids zichtbaar
zijn. 
Kenmerkend voor ons model blijft dat wij onze donateurs vooraf duidelijkheid geven over het
percentage noodzakelijke kosten die wij in rekening brengen voor projectkosten (selectie,
monitoring, benchmarking, rapportage) alsmede fondswerving, IT en administratieve kosten. Dat is
al sinds jaren 19% en daarmee taakstellend voor de organisatie. Eventuele tekorten worden uit het
Continuity Fund gedekt. Voor 2017 was dat derhalve niet nodig en dankzij enkele trouwe
organisatiesponsors was er dit jaar voor het eerst weer een overschot, dat we aan de reserves
hebben toegevoegd.

Vooruitblik

Ook in 2018 ligt onze focus op het ondersteunen van nog meer ondernemingen in hun streven hun
maatschappelijke activiteiten concreet vorm te geven. 

Ondernemers kunnen écht het verschil maken voor miljoenen kinderen. En we weten inmiddels dat
bedrijven die dat begrijpen ook succesvoller zijn. Dat hun werknemers trots zijn om voor hen te
werken, ze nieuw talent kunnen aantrekken en uiteindelijk betere resultaten bereiken. Daarin past
ook de samenwerking met onze trouwe bedrijven sponsors, die ons in staat stellen een hoge mate
van professionaliteit te realiseren tegen lage kosten. In de eerste maanden van 2018 mochten we PR
bureau Blyde als partner verwelkomen, alweer zo’n mooi voorbeeld van een ondernemer met een
groot hart voor duurzaamheid en voor kinderen die geen kans hebben.

Daarom ook zoeken wij onverminderd naar de perfecte match met een van onze kinderhulp
projecten zodat het bij het bedrijf past, en we naast sociaal rendement ook zakelijk rendement
kunnen creëren via onze employee en client engagement programma’s.
Nieuwe donateurs in 2018, zoals Grizzly New Marketing en Roamler, hebben hun maatschappelijke
rol in hun primaire bedrijfsvoering verankerd met sterke betrokkenheid van hun personeel.

Het team van Net4kids blijft klein en we zoeken niet naar grote uitbreiding. Daarmee blijven de
kosten onder de 19% van totale donaties. Deze kosten blijven we ook strikt scheiden van de project
donaties. Tot op heden deden we dat zelfs in drie afzonderlijke stichtingen, Net4kids Aid Foundation,
Net4kids Organisation en Net4kids Continuity Fund.

Samenstellingsverklaring afgegeven 7
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Omdat onze investeerders dit vaak als verwarrend hebben ervaren hebben we in 2018 de
stichtingsstructuur vereenvoudigd en zijn de drie stichtingen gefuseerd. Alle activiteiten worden
voortgezet in Net4kids Aid Foundation. Uiteraard blijven we de inkomsten/donaties voor projecten en
kosten strikt gescheiden houden. Dit model van duidelijkheid vooraf over de noodzakelijke kosten
blijft uniek in de goede doelen wereld.

Wij verheugen ons ook op nieuwe stakeholder trips zoals de reeds geplande trip naar Nepal, om onze
stakeholders in staat te stellen onze projecten persoonlijk te zien en te voelen. De ontwikkeling van
de kinderen op langere termijn staat op de eerste plaats.
En omdat de samenwerking met onze projectpartners zich over vele jaren uitstrekt kunnen we de
ontwikkeling van de kinderen en van het project op lange termijn goed beoordelen en met onze
investeerders delen.

Want uiteindelijk gaat het daarom. Het verschil maken in het leven van zo veel mogelijk kinderen.
Met het bedrijfsleven, die de sleutel voor het succes daartoe in handen heeft.

Loek van den Boog
Oprichter en voorzitter
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3.1 Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 29.651 29.073

Liquide middelen 2 428.719 100.812

458.370 129.885

PASSIVA

Eigen vermogen 3 
77.084 21.373

Langlopende schulden 4 
- 45.975

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

5 

381.286 62.537

458.370 129.885

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016

€ € € €

Algemene kosten 6 529 605

Saldo baten en lasten -529 -605

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

7 
68 490

Resultaat -461 -115

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Net4kids Continuity Fund is feitelijk en statutair gevestigd op Amsteldijk Zuid 79B, 1184 VE
te Amstelveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34119286.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Net4kids Continuity Fund bestaan voornamelijk uit: het ondersteunen en
garanderen van de continuïteit van de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids
Organisation.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien. 
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken. 
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Net4kids Continuity Fund 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 op basis van zelf gekozen grondslagen. Wel is zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-
winststreven
(Rjk C1).

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. 

Grondslagen

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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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.

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. 

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.

Grondslagen voor 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 door verkoop en levering. 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2017 31-12-2016

€ €
1  Vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting Net4kids Organisation 29.583 28.583
Overige vorderingen 68 490

29.651 29.073

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente 68 490

2  Liquide middelen

Rabobank 428.719 100.812

3  Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 77.084 21.373

2017 2016

€ €
Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 21.373 644.443
Uit resultaatverdeling -461 -115
Kwijtschelding verliezen en overname schulden Stichting Net4kids
Organisation 56.172 -622.955

Stand per 31 december 77.084 21.373

31-12-2017 31-12-2016

€ €
4  Langlopende schulden
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deel-
genomen - 45.975

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Stichting Net4kids Aid Foundation - 45.975

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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31-12-2017 31-12-2016

€ €
5  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Stichting Net4kids Aid Foundation 381.171 62.369
Overige schulden en overlopende passiva 115 168

381.286 62.537

Overige schulden en overlopende passiva

Overige rente 115 168

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

6  Algemene kosten

Bankkosten 529 605

7  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 68 490

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich 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.

Resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat over 2017 van
€ 461 (negatief) in mindering gebracht op de continuïteitsreserve.

Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 26 juni 2018

Stichting Net4kids Continuity Fund

Dhr. L.T. van den Boog Dhr. P.K. Jonker Dhr. P. Willeme
voorzitter penningmeester secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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Aan het bestuur van
Stichting Net4kids Organisation
Amsteldijk Zuid 79B
1184VE  Amstelveen

Amstelveen, 26 juni 2018

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2017 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 Organisation te Amstelveen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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 (RJkC1). 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 Organisation Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.3 Algemeen

Activiteiten

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

a. het werven van donateurs uit het bedrijfsleven, teneinde het kunnen doen van betalingen aan de
Stichting Net4kids Aid Foundation ter dekking van de operationele kosten van deze stichting,
alsmede ter voldoening van het door Stichting Net4kids Aid Foundation verschuldigde
schenkingsrecht; en 
b. het op brede wijze ondersteunen van de Stichting Net4kids Aid Foundation, door middel van
activiteiten op het gebied van projectmanagement (selectie, begeleiding en monitoring), ICT,
marketing, relatiebeheer, rapportage, administratie en financiën. 

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

Op 16 augustus is de stichting opgericht met als 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.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien. 
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken. 
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2016 op 27 juni 2017 vastgesteld. Het resultaat
over het boekjaar 2016 bedroeg € -96.623. Dit bedrag is overeenkomstig het door het bestuur van
de stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
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Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van Ozlo
Accountants, zoals opgesteld dd. 22 juni 2017 waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Kwijtschelding verliezen en overname schulden Stichting Net4kids Organisation

Ultimo 2016 is het vermogenstekort van Stichting Net4kids Organisation aangezuiverd en zijn
leningen kwijtgescholden door de Stichting Net4kids Continuity Fund voor een totaalbedrag van 
€ 622.955. In 2017 is gebleken dat hierop een correctie moet plaatsvinden van € 56.172. Deze
correctie heeft betrekking op een balanspost van nog te betalen projectkosten in de Stichting
Net4kids Aid Foundation die al waren verrekend in de rekening-courant verhouding met de Stichting
Net4kids Organisation. 

1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2017 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat: 

2017 2016 Mutatie

x 1.000 € % € % €

Fondsenwerving 196 100,0 210 100,0 -14

Projectbezoeken - - 1 0,5 -1
Lonen en salarissen 59 30,1 195 92,9 -136
Sociale lasten 33 16,8 56 26,7 -23
Pensioenlasten 7 3,6 13 6,2 -6
Overige bedrijfskosten 29 14,8 42 20,0 -13

Totaal lasten 128 65,3 307 146,3 -179

Resultaat 68 34,7 -97 -46,3 165
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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 2017 in verkorte vorm.

31-12-2017 31-12-2016

x 1.000
€ % € %

Financiële structuur

Activa

Vorderingen en overlopende activa 42 39,3 49 73,1
Liquide middelen 65 60,7 18 26,9

107 100,0 67 100,0

Passiva

Eigen vermogen 68 63,6 - -
Kortlopende schulden en overlopende passiva 39 36,4 67 100,0

107 100,0 67 100,0

31-12-2017 31-12-2016

x 1.000
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa 42 49
Liquide middelen 65 18

107 67

Kortlopende schulden en overlopende passiva -39 -67

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
68 -

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 68 -

Financiering

Eigen vermogen 68 -
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1.6 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Net4kids Organisation is niet belastingplichting 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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2. Bestuursverslag

Terugblik 2017

Na een bewogen 2016 is het afgelopen jaar voor Net4kids heel succesvol geweest. Rekening
houdend met het feit dat de bijdrage van onze trouwe investeerder G-Star voor de hulp aan
straatkinderen in India nu rechtstreeks naar onze partnerorganisatie wordt overgemaakt laat onze
fondsenwerving weer een gezonde groei zien en hebben we weer meer kinderen een betere
toekomst kunnen geven, in 2017 meer dan 16.000 kinderen.

Daarbij is de focus onverminderd op het bedrijfsleven om hen in staat te stellen om het verschil te
maken in het leven van zoveel kansarme kinderen. Ook dit jaar hebben we mede dankzij onze uiterst
actieve club van ambassadeurs weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen die
investeren in het leven van deze kinderen. En door middel van ons employee engagement platform
hen ook geholpen dit in de bedrijfsvoering te verankeren en het personeel er actief bij te betrekken.
Dat genereert werknemers motivatie en succesvolle werving van nieuwe werknemers waarmee hun
maatschappelijke activiteiten ook zakelijk zinvol zijn.

Vermeldenswaard is dat onze groei is gerealiseerd met een kleiner maar slagvaardig team. Onze
organisatiekosten zijn door herstructurering van de organisatie met maar liefst 58% gedaald. En
daarmee hebben we het aandeel organisatiekosten van 22% naar onder de 19% van totale donaties
kunnen brengen, ondanks dat de donaties van G-Star niet meer als donaties aan Net4kids zichtbaar
zijn. 
Kenmerkend voor ons model blijft dat wij onze donateurs vooraf duidelijkheid geven over het
percentage noodzakelijke kosten die wij in rekening brengen voor projectkosten (selectie,
monitoring, benchmarking, rapportage) alsmede fondswerving, IT en administratieve kosten. Dat is
al sinds jaren 19% en daarmee taakstellend voor de organisatie. Eventuele tekorten worden uit het
Continuity Fund gedekt. Voor 2017 was dat derhalve niet nodig en dankzij enkele trouwe
organisatiesponsors was er dit jaar voor het eerst weer een overschot, dat we aan de reserves
hebben toegevoegd.

Vooruitblik

Ook in 2018 ligt onze focus op het ondersteunen van nog meer ondernemingen in hun streven hun
maatschappelijke activiteiten concreet vorm te geven. 

Ondernemers kunnen écht het verschil maken voor miljoenen kinderen. En we weten inmiddels dat
bedrijven die dat begrijpen ook succesvoller zijn. Dat hun werknemers trots zijn om voor hen te
werken, ze nieuw talent kunnen aantrekken en uiteindelijk betere resultaten bereiken. Daarin past
ook de samenwerking met onze trouwe bedrijven sponsors, die ons in staat stellen een hoge mate
van professionaliteit te realiseren tegen lage kosten. In de eerste maanden van 2018 mochten we PR
bureau Blyde als partner verwelkomen, alweer zo’n mooi voorbeeld van een ondernemer met een
groot hart voor duurzaamheid en voor kinderen die geen kans hebben.

Daarom ook zoeken wij onverminderd naar de perfecte match met een van onze kinderhulp
projecten zodat het bij het bedrijf past, en we naast sociaal rendement ook zakelijk rendement
kunnen creëren via onze employee en client engagement programma’s.
Nieuwe donateurs in 2018, zoals Grizzly New Marketing en Roamler, hebben hun maatschappelijke
rol in hun primaire bedrijfsvoering verankerd met sterke betrokkenheid van hun personeel.

Het team van Net4kids blijft klein en we zoeken niet naar grote uitbreiding. Daarmee blijven de
kosten onder de 19% van totale donaties. Deze kosten blijven we ook strikt scheiden van de project
donaties. Tot op heden deden we dat zelfs in drie afzonderlijke stichtingen, Net4kids Aid Foundation,
Net4kids Organisation en Net4kids Continuity Fund.

Samenstellingsverklaring afgegeven 7
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Omdat onze investeerders dit vaak als verwarrend hebben ervaren hebben we in 2018 de
stichtingsstructuur vereenvoudigd en zijn de drie stichtingen gefuseerd. Alle activiteiten worden
voortgezet in Net4kids Aid Foundation. Uiteraard blijven we de inkomsten/donaties voor projecten en
kosten strikt gescheiden houden. Dit model van duidelijkheid vooraf over de noodzakelijke kosten
blijft uniek in de goede doelen wereld.

Wij verheugen ons ook op nieuwe stakeholder trips zoals de reeds geplande trip naar Nepal, om onze
stakeholders in staat te stellen onze projecten persoonlijk te zien en te voelen. De ontwikkeling van
de kinderen op langere termijn staat op de eerste plaats.
En omdat de samenwerking met onze projectpartners zich over vele jaren uitstrekt kunnen we de
ontwikkeling van de kinderen en van het project op lange termijn goed beoordelen en met onze
investeerders delen.

Want uiteindelijk gaat het daarom. Het verschil maken in het leven van zo veel mogelijk kinderen.
Met het bedrijfsleven, die de sleutel voor het succes daartoe in handen heeft.

Loek van den Boog
Oprichter en voorzitter
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3.1 Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 42.433 49.454

Liquide middelen 2 64.821 18.198

107.254 67.652

PASSIVA

Eigen vermogen 3 
68.074 -

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

4 

39.180 67.652

107.254 67.652

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016

€ € € €

Fondsenwerving 5 196.089 210.132

Projectbezoeken 6 91 966

Lonen en salarissen 7 59.272 195.241

Sociale lasten 8 32.999 56.244

Pensioenlasten 9 6.665 13.222
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

10 
- 123

Overige personeelskosten 11 6.023 4.863

Huisvestingskosten 12 3.349 4.465

Verkoopkosten 13 5.593 6.011

Kantoorkosten 14 11.528 6.836
Algemene kosten 15 2.502 18.784

Totaal lasten 128.022 306.755

Saldo baten en lasten 68.067 -96.623

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

16 
7 -

Resultaat 68.074 -96.623

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Net4kids Organisation is feitelijk en statutair gevestigd op Amsteldijk Zuid 79B, 1184VE te
Amstelveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34219254.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Net4kids Organisation bestaan voornamelijk uit: het op brede wijze
ondersteunen van de Stichting Net4kids Aid Foundation.

De Stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Het verdient aanbeveling de jaarcijfers van de drie
stichtingen in hun onderlinge samenhang te zien. 
In de Stichting Net4kids Aid Foundation wordt de besteding van de ontvangen donaties vastgelegd.
Hierbij wordt een vast percentage van de donaties overgemaakt naar de Stichting Net4kids
Organisation om de organisatie kosten te dekken. 
Stichting Net4kids Continuity Fund draagt zorg voor het eventuele tekort aan dekking van de
operationale kosten in de Stichting Net4kids Aid Foundation en Stichting Net4kids Organisation.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Net4kids Organisation 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 op basis van zelf gekozen grondslagen. Wel is zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-
winststreven
(Rjk C1).

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. 

Grondslagen

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.
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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.

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. 

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.

Grondslagen voor 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 door verkoop en levering. 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2017 31-12-2016

€ €
1  Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 200 6.000
Rekening-courant Stichting Net4kids Aid Foundation 36.949 37.755
Overlopende activa 5.284 5.699

42.433 49.454

Overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 5.284 5.699

2  Liquide middelen

ABN AMRO - 276
Rabobank 64.821 17.922

64.821 18.198

3  Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 68.074 -

2017 2016

€ €
Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari - -526.332
Uit resultaatverdeling 68.074 -96.623
Kwijtschelding verliezen en overname leningen door Stichting Net4kids
Continuity Fund -56.172 622.955
Correctie nog te betalen projectkosten Stichting Net4kids Aid
Foundation 56.172 -

Stand per 31 december 68.074 -

31-12-2017 31-12-2016

€ €
4  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 214 14.874
Rekening-courant Stichting Net4kids Continuity Fund 29.583 28.583
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.233 6.506
Overige schulden en overlopende passiva 7.150 17.689

39.180 67.652
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31-12-2017 31-12-2016

€ €
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.233 6.506

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantietoeslag 4.446 6.265
Vooruitontvangen bedragen - 8.400
Nog te betalen algemene kosten 2.704 3.024

7.150 17.689

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

5  Fondsenwerving

Opbrengsten All-inclusive donaties 139.459 157.151
Ontvangen directe donaties 49.630 45.981
Ambassador fees 7.000 7.000

196.089 210.132

6  Projectbezoeken

Reis- en verblijfkosten projectbezoeken 8.891 6.966
Doorbelaste reis- en verblijfkosten projectbezoeken -8.800 -6.000

91 966

7  Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 121.552 249.740
Uitkering ziekengeld -37.280 -20.899

84.272 228.841
Vergoeding loonkosten -25.000 -33.600

59.272 195.241

Gemiddeld aantal werknemers

2017
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 4,00
2016

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 6,00

2017 2016

€ €

8  Sociale lasten

Sociale lasten 22.246 42.061
Premie ziekteverzuimverzekering en WGA 10.753 14.183

32.999 56.244

9  Pensioenlasten

Pensioenpremie 6.665 13.222
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2017 2016

€ €

10  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa - 123

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen - 123

11  Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 6.023 7.587
Studie- en opleidingskosten - 1.061
Vergoeding reis- en verblijfkosten - -3.785

6.023 4.863

12  Huisvestingskosten

Servicekosten 3.349 4.465

13  Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 2.480 576
Representatiekosten 1.664 708
Reis- en verblijfkosten 1.449 4.727

5.593 6.011

14  Kantoorkosten

Telefoon- en faxkosten 1.006 1.595
Kosten automatisering 9.827 4.510
Vergaderkosten 104 253
Overige kantoorkosten 591 478

11.528 6.836

15  Algemene kosten

Abonnementen en contributies - 1.761
Accountantskosten 2.426 16.619
Bankkosten 77 406
Overige algemene kosten -1 -2

2.502 18.784
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Som der financiële baten en lasten

2017 2016

€ €

16  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 7 -

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich 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.

Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het resultaat
over 2017 van € 68.074 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 26 juni 2018

Stichting Net4kids Organisation

Dhr. L.T. van den Boog Dhr. P.K. Jonker Dhr. P. Willeme
voorzitter penningmeester secretaris
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