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

Amstelveen, 25 juni 2019

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2018 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
2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 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

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 jaarrekeningen van de drie afzonderlijke Stichtingen 2017 op
3 juli 2018 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 67.613. Dit bedrag is
overeenkomstig het door het bestuur van de stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij
besteedbaar vermogen.

Fusie

Per 2 november 2018 is de juridische fusie tussen Stichting Net4kids Aid Foundation (verkrijgende
stichting), Stichting Net4kids Continuity Fund (verdwijnende Stichting I) en Stichting Net4kids
Organisation (verdwijnende Stichting II) tot stand gekomen. Per deze datum houden de
verdwijnende stichtingen op te bestaan en gaat hun vermogen onder algemene titel over op de
verkrijgende stichting.
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De fusie kan worden aangemerkt als een samensmelting van belangen en derhalve dient de
zogenaamde pooling of interests-methode te worden toegepast. Bij toepassing van de pooling of
interest-methode moeten de activa en passiva van de betrokken stichtingen alsmede de baten en
lasten over het verslagjaar waarin de samensmelting plaatsvindt, in de jaarrekening van de
gevoegde stichting worden opgenomen op basis van de grondslagen van de nieuwe stichting, als
ware de voeging al vanaf het begin van het verslagjaar een feit, dus per 1 januari 2018.

Bij het aangaan van de fusie zijn tevens de statuten opnieuw opgesteld. 

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers over 2017 zijn pro forma aangepast, hierin zijn de cijfers van de
verdwijnende stichtingen ook opgenomen. Er zijn geen aanpassingen van de
waarderingsgrondslagen benodigd.

Bij de fusie zijn naar de situatie van 1 januari 2018 de activa van Stichting Net4kids Continuity Fund
van € 458.370 en de activa van Stichting Net4kids Organisation van € 107.254 samengevoegd met
de activa van Stichting Net4kids Aid Foundation van € 537.838. De passiva van Stichting Net4kids
Continuity Fund van € 381.286 en de passiva van Stichting Net4kids Organisation van € 39.180 zijn
eveneens samengevoegd met de passiva van Stichting Net4kids Aid Foundation van € 537.838. 

1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2018 en 2017 kunnen als volgt worden samengevat: 

2018 2017 Mutatie

x 1.000 € % € % €

All-inclusive fondsenwerving 851 100,0 752 100,0 99
Project bestedingen -696 -81,8 -613 -81,5 -83

Brutomarge 155 18,2 139 18,5 16

Overige opbrengsten 66 7,8 57 7,6 9

Brutomarge 221 26,0 196 26,1 25

Lonen en salarissen 75 8,8 59 7,8 16
Sociale lasten 29 3,4 40 5,3 -11
Overige bedrijfskosten 44 5,3 29 3,9 15

Totaal lasten 148 17,5 128 17,0 20

Resultaat 73 8,5 68 9,1 5
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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 2018 in verkorte vorm.

31-12-2018 31-12-2017

x 1.000
€ % € %

Financiële structuur

Activa

Vorderingen en overlopende activa 57 9,8 74 11,3
Liquide middelen 527 90,2 581 88,7

584 100,0 655 100,0

Passiva

Eigen vermogen 219 37,5 145 22,1
Kortlopende schulden en overlopende passiva 365 62,5 510 77,9

584 100,0 655 100,0

31-12-2018 31-12-2017

x 1.000
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa 57 74
Liquide middelen 527 581

584 655

Kortlopende schulden en overlopende passiva -365 -510

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
219 145

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 219 145

Financiering

Eigen vermogen 219 145
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1.6 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
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2. Bestuursverslag

Terugblik 2018 - Het best bewaarde geheim

Na een jaar van stabilisatie en hernieuwde groei in 2017 is ook 2018 voor Net4kids een uiterst
succesvol jaar geweest. De positieve trend uit 2017 zette zich onverminderd voort in zowel het
aantal kinderen dat wij hebben kunnen helpen, als het aantal bedrijven dat wij aan ons hebben
kunnen binden en hebben kunnen bewegen een cruciale rol te spelen in het leven van kinderen die
zonder hen geen kans hebben.

Ondanks deze successen is ons eens temeer gebleken dat Net4kids een van de best bewaarde
geheimen is in ondernemend Nederland. De toegevoegde waarde voor de kinderen die we helpen is
evident, maar onze toegevoegde waarde voor ondernemingen in het inhoud en vorm geven van hun
maatschappelijke betrokkenheid is vaak onderbelicht. Dat is niet ongebruikelijk voor B2B
organisaties, maar gezien de unieke propositie van Net4kids een belemmering voor nog meer
succes.

De in 2018 gestarte samenwerking met het pr-bureau Blyde Benelux om dit ‘best bewaarde geheim’
beter in de publiciteit te brengen heeft hier substantieel verandering in gebracht. De vele
persberichten, onze eerste Net4kids film, de officiële opening van de beurs op Beursplein 5 ons
jubileumjaar inluidend, de artikelen in de Volkskrant en andere bladen en online publicaties hebben
de bekendheid met Net4kids en de bijzondere resultaten voor zowel heel veel kinderen als voor de
betrokken bedrijven verder vergroot.

Daarnaast was ook in 2018 het team van ambassadeurs een bron van inspiratie en onmisbare kracht
in het aansporen van ondernemers en ondernemingen om met ons samen te werken en zich in te
zetten voor kansarme kinderen. 

De inzet van de ambassadeurs, tezamen met de onverminderde energie en daadkracht van het team
van Net4kids hebben geleid tot een gestage toename van de instroom van geïnteresseerde
bedrijven, die maatschappelijke betrokkenheid als onlosmakelijk onderdeel van ondernemen zien en
willen helpen het verschil te maken voor de volgende generatie, maar niet weten hoe. 
Daaruit zijn nieuwe succesvolle partnerships gekomen met bedrijven zoals Roamler, Grizzly New
Marketing en Improved Corporate Finance. Zonder uitzondering hebben we voor en met ieder van
hen een unieke verbinding gelegd tussen de financiële slagkracht, expertise en mankracht van het
bedrijf en de lokale projectorganisatie. Daarnaast hebben we de samenwerking met bestaande
investeerders verder kunnen verdiepen en vergroten. Daardoor zijn onze totale donaties met circa
€100.000 toegenomen, een groei van ongeveer 13%.

Dat maakte het ook mogelijk het Net4kids team verder te versterken en hebben we Anne-Marijn
Bentum mogen verwelkomen als Funding Desk Officer. Zij heeft na 13 jaar de wereld van de retail
verruild voor Net4kids en per september is zij gestart in haar rol als communicatie- en
organisatiemedewerker. 

Door de positieve ontwikkelingen konden we ook onze projecten portefeuille handhaven en zelfs
verder uitbreiden met een nieuw project in Zuid-Afrika, dat in 2019 officieel van start zal gaan. In
2018 hebben we totaal 11406 kinderen kunnen helpen. 

Een samenwerking aan te gaan met een projectpartner in Zuid-Afrika was een lang gekoesterde
wens, omdat we geloven dat we met Zuid-Afrika een land toevoegen aan onze portefeuille dat onze
achterban van ondernemers ook zakelijk zal aanspreken. Met onze nieuwe lokale partner Rhiza
hebben we als gezamenlijk doel het helpen ontwikkelen van arme, achtergestelde
leefgemeenschappen in Johannesburg en Kaapstad, tot sterke zelfredzame leefgemeenschappen.
Om een gemeenschap zelfredzaam te maken is de Rhiza Cycle ontwikkeld. Gezondheidszorg,
ondernemerschap en onderwijs staan centraal.

Samenstellingsverklaring afgegeven 7



STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Betrokkenheid is de sleutel. Daarom hebben we in 2018 een monitoringsreis naar Kenia & Tanzania
(september) en een stakeholdertrip naar Nepal (november) georganiseerd.

Op onze reis naar Kenia werden wij begeleid door presentatrice Dolores Leeuwin en filmmaker Niels
Ruitenbeek. Zij maakten voor ons een videoreportage van de projecten van lokale partner Watoto
Wema. We zijn bijzonder dankbaar voor het eindresultaat, een reportage die exact laat zien waar we
het allemaal voor doen. 

Ook de stakeholder trip naar Nepal was enorm succesvol. Daar hebben we twee van onze oudste
project partners bezocht en hebben de deelnemers kennis mogen maken met een tweedaagse Quest
Trek van onze samenwerkingspartner Mountain Child Care. Elf deelnemers maar liefs, allen
ondernemers, deels met hun partner, deels met hun kinderen van tussen de 16 en 18 jaar, de
volgende generatie stakeholders. Aan deze uiterst succesvolle reis en belevenis hebben we ook nu
weer investeerders en ambassadeurs voor het leven overgehouden, zonder uitzondering leidend tot
bestendiging en uitbreiding van hun steun. 

Net4kids heeft altijd een hoge mate van continuïteit kunnen genieten en in 2018 zelfs alle
investeerders kunnen behouden. En met Improved Corporate Finance, Roamler en Grizzly New
Marketing mooie nieuwe investeerders voor meerdere jaren aan ons kunnen binden.

Net4kids bestond dit jaar 15 jaar. Zoals alle groeiende organisaties is onze ontwikkeling met ups en
downs gepaard gegaan, maar in 2018 heeft onze stijgende lijn zich sterk doorgezet. We hebben een
succesvol concept waar we trots op zijn en dat mag gezien worden. Met, namens alle kinderen die
we helpen, dank aan de teamgeest, passie en inzet van het team en alle vrijwilligers en pro-bono
professionals, en vooral ook aan alle bedrijven die in ons geloven, die dit mogelijk hebben gemaakt!

Hartelijke groet,

Loek van den Boog
Oprichter & voorzitter Net4kids 
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3.1 Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 57.194 74.342

Liquide middelen 2 527.008 581.417

584.202 655.759

PASSIVA

Eigen vermogen 3 

Stichtings - kapitaal - -
Vrij besteedbaar vermogen 4 218.644 145.158

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

5 

365.558 510.601

584.202 655.759

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017

€ € € €

All-inclusive fondsenwerving 6 850.818 752.309
Project bestedingen 7 -695.758 -612.850

Brutomarge 155.060 139.459

Overige opbrengsten 8 65.506 56.630

Brutomarge 220.566 196.089

Projectbezoeken - 91

Lonen en salarissen 9 74.553 59.272

Sociale lasten 10 29.463 39.664
Overige bedrijfskosten 11 43.067 29.524

Totaal lasten 147.083 128.551

Saldo baten en lasten 73.483 67.538

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

12 
3 75

Resultaat 73.486 67.613

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

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.

Informatieverschaffing over fusies en overnames

Per 2 november 2018 is de juridische fusie tussen Stichting Net4kids Aid Foundation (verkrijgende
stichting), Stichting Net4kids Continuity Fund (verdwijnende Stichting I) en Stichting Net4kids
Organisation (verdwijnende Stichting II) tot stand gekomen. Per deze datum houden de
verdwijnende stichtingen op te bestaan en gaat hun vermogen onder algemene titel over op de
verkrijgende stichting.

De fusie kan worden aangemerkt als een samensmelting van belangen en derhalve dient de
zogenaamde pooling of interests-methode te worden toegepast. Bij toepassing van de pooling of
interest-methode moeten de activa en passiva van de betrokken stichtingen alsmede de baten en
lasten over het verslagjaar waarin de samensmelting plaatsvindt, in de jaarrekening van de
gevoegde stichting worden opgenomen op basis van de grondslagen van de nieuwe stichting, als
ware de voeging al vanaf het begin van het verslagjaar een feit, dus per 1 januari 2018.

De vergelijkende cijfers over 2017 zijn pro forma aangepast., hierin zijn de cijfers van de
verdwijnende stichtingen ook opgenomen. Er zijn geen aanpassingen van de
waarderingsgrondslagen benodigd.

Bij de fusie zijn naar de situatie van 1 januari 2018 de activa van Stichting Net4kids Continuity Fund
van € 458.370 en de activa van Stichting Net4kids Organisation van € 107.254 samengevoegd met
de activa van Stichting Net4kids Aid Foundation van € 537.838. De passiva van Stichting Net4kids
Continuity Fund van € 381.286 en de passiva van Stichting Net4kids Organisation van € 39.180 zijn
eveneens samengevoegd met de passiva van Stichting Net4kids Aid Foundation van € 537.838. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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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. 

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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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 13



STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €
1  Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 45.517 68.989
Overige vorderingen - 69
Overlopende activa 11.677 5.284

57.194 74.342

Overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 4.235 5.284
Vooruitbetaald aan projecten 7.442 -

11.677 5.284

2  Liquide middelen

Rabobank 527.008 581.417

3  Eigen vermogen

Stichtings -
kapitaal

Vrij
besteedbaar

vermogen
€ €

Stand per 1 januari 2018
- 145.158

Uit resultaatverdeling - 73.486

Stand per 31 december 2018 - 218.644

2018 2017

€ €
4  Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 145.158 77.545
Uit resultaatverdeling 73.486 67.613

Stand per 31 december 218.644 145.158

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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31-12-2018 31-12-2017

€ €
5  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 4.901 214
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.612 2.233
Overige schulden en overlopende passiva 358.045 508.154

365.558 510.601

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.612 2.233

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties 164.000 328.000
Nog te betalen aan projecten 183.798 157.725
Nog aan projecten toe te wijzen donaties - 15.164
Nettolonen 2.993 -
Reservering vakantietoeslag 5.753 4.446
Overige rente - 115
Nog te betalen algemene kosten 1.501 2.704

358.045 508.154

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

6  All-inclusive fondsenwerving

Projectinvesteringen 695.758 612.850
Project management 80.901 72.761
Dekking organisatie kosten 74.159 66.698

850.818 752.309

7  Project bestedingen

Project bestedingen 695.758 612.850

8  Overige opbrengsten

Ambassadors fee 8.000 7.000
Directe donaties t.b.v. organisatie kosten 57.506 49.630

65.506 56.630

9  Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 107.636 121.552
Uitkering ziekengeld -8.083 -37.280

99.553 84.272
Vergoeding loonkosten -25.000 -25.000

74.553 59.272

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2,60
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 4,00

2018 2017

€ €

10  Sociale lasten

Sociale lasten 19.766 22.246
Premie ziekteverzuimverzekering en WGA 5.916 10.753
Pensioenpremie 3.781 6.665

29.463 39.664
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

2018 2017

€ €

11  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 4.936 7.472
Huisvestingskosten 5.662 3.349
Verkoopkosten 20.191 10.573
Kantoorkosten 9.295 5.099
Algemene kosten 2.983 3.031

43.067 29.524

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 3.008 6.023
Vergoeding reis- en verblijfkosten 1.079 1.449
Overige personeelskosten 849 -

4.936 7.472

Huisvestingskosten

Huur 4.918 -
Servicekosten 744 3.349

5.662 3.349

Verkoopkosten

Publiciteit en promotie 11.004 2.480
Kosten website 7.651 6.429
Representatiekosten 1.536 1.664

20.191 10.573

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 236 400
Kosten automatisering 7.860 3.398
Telefoonkosten 229 1.006
Consumpties 970 104
Overige kantoorkosten - 191

9.295 5.099

Algemene kosten

Accountantskosten 2.160 2.426
Vergaderkosten 238 -
Bankkosten 539 606
Overige algemene kosten 46 -1

2.983 3.031
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Som der financiële baten en lasten

2018 2017

€ €

12  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 3 75

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 2018 van € 73.486 als volgt verdeeld:

31-12-2018 31-12-2017

€ €
Resultaatverdeling

- -
Vrij besteedbaar vermogen 73.486 67.613

Totaal 73.486 67.613

Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 25 juni 2019

Stichting Net4kids Aid Foundation

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