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1. Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting GIDSnetwerk Nederland. De stichting is opgericht de datum
20 januari 2005 en is statutair gevestigd te Soesterberg. De stichting houdt haar kantoor eveneens in
Soesterberg.

Doelstelling

De doelstelling en grondslag van Stichting GIDSnetwerk Nederland is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel: leiders te verenigen die kansen kunnen benutten en problemen kunnen

aanpakken in de lokale samenleving.
2. De stichting streeft haar doel na vanuit een christelijk-sociale bewogenheid hetgeen betekent dat zij

Jezus Christus wil navolgen in Zijn streven naar aardse vrede en gerechtigheid, enerzijds door
praktische daden, anderzijds door gebed.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het inventariseren en stimuleren van capaciteiten en activiteiten die de lokale samenleving ten
   goede komen;
- het opstarten of stimuleren van bijeenkomsten en projecten die de lokale samenleving ten goede
   komen;
- vanuit haar kennis en kunde een informerende, adviserende, oriënterende, verbindende en
   bemiddelende rol te vervullen in de lokale samenleving.

Deze doelstelling is in de jaarrekening als drie doelstellingen gepresenteerd, namelijk 'Ondersteunen
lokale samenleving'; doelstelling GIDSReconnect en doelstelling GIDSAcademy.

Samenstelling bestuur en directie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2012 is als volgt:

H.A.C. Weigand-Timmer (voorzitter)
R. van Beuzekom (penningmeester)
S.I. Badoella (secretaris en vice-voorzitter)
J.D.T. Kleijne
C. Snijder
H. van Bruggen

De samenstelling van de directie is per 31 december 2012 is als volgt:

C.G.W. Uijland (directeur)

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland
onder nummer 08132455.

2. Informatie over de activiteiten en de financiële positie

Resultaat verslagjaar

2012 2011
€ % € %

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 48.896 100,0 40.275 100,0

Som der baten 48.896 100,0 40.275 100,0

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 13.138 33,8 35.960 61,1
 GIDSReconnect 14.138 36,4 - 0,0
 GIDSAcademy 7.188 18,5 - 0,0

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 2.190 5,6 12.647 21,5

Kosten van beheer en administratie 2.190 5,7 10.275 17,5

Som der lasten 38.843 100,0 58.882 100,0

Resultaat 10.053 -18.607
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Belastingen

Instelling van algemeen nut
Stichting GIDSnetwerk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5a
Algemene wet inzake rijksbelastingen. Op 1 januari 2008 is door de Belastingdienst een beschikking
ANBI verstrekt. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en/of
vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
Instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de
gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

3. Informatie met betrekking tot de directie en het bestuur

Taak en werkwijze van de directie en het bestuur

- De directeur is verantwoordelijk  voor de uitvoering van het beleid, dat door het bestuur is vastgesteld
- De directeur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
- De directeur coördineert de ontwikkelingen binnen GIDSnetwerk
- De directeur initieert veranderingen en ontwikkelingen
- De directeur heeft regelmatig overleg met bestuur
- De directeur stimuleert oprichting GIDSteams en begeleid deze
- De directeur onderhandelt en sluit contracten met externe instanties
- De directeur bewaakt het ontwikkelingsproces van de GIDSnetwerk
- De directeur houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de maatschappij
- De directeur legt verantwoording af aan het bevoegd gezag
- De directeur is spreekbuis en contactpersoon voor en naar de GIDSteams
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BESTUURSVERSLAG STICHTING GIDSNETWERK 2012

Visie en Missie

Stichting GIDSnetwerk (kortweg: GIDS) is een oecumenische organisatie die in 2004 werd opgericht en sindsdien
een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Doel is: Het verenigen van leiders die kansen kunnen benutten en
problemen kunnen aanpakken in de lokale samenleving. Deze doelstelling heeft zich inmiddels bewezen als
uiterst relevant en actueel. Zij vloeit voort uit twee feiten:

burgerlijke Gemeenten worden geconfronteerd met indringende en moeilijk oplosbare problemen, zoals
drugs en vandalisme onder jongeren;
er is sprake van een verschuiving van landelijke naar lokale verantwoordelijkheid, en van overheids- naar
burgerlijke verantwoordelijkheid.

Door het netwerk, dat bestaat uit maatschappelijk betrokken leidinggevenden, lukt het GIDSnetwerk om
sociaal-maatschappelijke uitdagingen in dorpen en steden effectief, samenhangend en duurzaam aan te
pakken.

GIDSnetwerk doet dit d.m.v.:

Bewustwording: leiders bewust maken van de noden en knelpunten in de lokale samenleving

Boeien: interessante lezingen en leerzame cursussen/coachingstrajecten aanbieden

Binden: leiders en hun organisaties bij elkaar brengen om samen te werken en krachten te bundelen

Bewegen: leiders stimuleren om in actie te komen op terrein van:

1. Gezinnen (Problemen m.b.t. huwelijken en/of rondom opvoeding)

2. Jongeren (Problemen mbt verslaving, schooluitval, werkloosheid)

3. Ouderen en eenzaamheid

4. Mensen in financiële probleemsituaties (Schuldhulpverlening)

Bestuursactiviteiten

Het bestuur in 2012:
.Per maart 2012 is Hans van der Ploeg afgetreden.
.Per oktober 2012 is Evert Jan Ouweneel afgetreden.
.Per maart 2012 t is Frank Bredius als adviseur penningmeester toegevoegd.
.Per oktober 2012 zijn Carine Snijder en Rien van Beuzekom toegetreden.

Jet Weigand-Timmer (voorzitter)
Shahied Badoella (secretaris en vice-voorzitter)
Jan Dirk Kleijne
Hans van Bruggen
Carine Snijder
Rien van Beuzekom
Stan Uyland is directeur van het bureau van GIDSnetwek.
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Het bestuur kwam in 2012 7 maal bijeen voor een bestuursvergadering.

De belangrijkste activiteiten van het bestuur waren in 2012:

Nieuwsbrieven en diverse actuele aankondigingen via e-mail.
Ondersteuning van lokale teams (zie ook bij activiteiten van de directeur)
Het GIDSnetwerk is aangesloten bij het Christelijk Sociaal Congres. Bestuursleden van GIDS hebben zitting
in de Raad van Toezicht en het stafberaad van CSC.
Internationale activiteiten: internationale conferentie Boedapest en onderzoek GIDSnetwerk Engeland, een
reis naar Durham
Leiders met spirit: aantal bijeenkomsten in voorjaar en najaar geweest

Jaaractiviteiten in 2012

Terugkerend:
Ondersteuning lokale teams
Netwerkgesprekken
Bijhouden van de website
Administratieve taken
Organisatie GIDSgala

GIDSnetwerk Academy
Leiders worden ondersteund en gestimuleerd om hun kennis en kunde in te zetten voor de publieke zaak.
GIDSnetwerk Academy biedt op topniveau masterclasses en seminars aan over leiderschap. Ook is het
Leiderslab ontwikkeld, een innovatief event waarop steeds op een andere manier leiders hun ervaringen delen
met de aanwezigen. In het volgende jaar wil de Academy starten met een leergang voor leiders. Sprekers en
docenten uit de top van het bedrijfsleven, politiek, zorg en welzijn, media, kunst en cultuur, kerk, onderwijs en
wetenschap en maatschappelijke organisaties zijn bij deze leergang betrokken.

GIDSnetwerkReConnect
Een heel concreet en effectief initiatief van GIDSnetwerk, met als doel lokaal kwetsbare mensen te helpen in hun
verlangen weer volwaardig deel uit te maken van de samenleving, ook op het punt van werk en inkomen.
ReConnect zorgt voor een match tussen de bijstandsmoeder of de Wajonger, die weer aan het werk wil en voor
eigen inkomen wil zorgen en werkgevers, die bereid zijn juist in deze doelgroep te investeren. Via een doordacht
traject worden de cliënten begeleid bij eventueel noodzakelijke aanvullende scholing, training, stages en
werkervaringsplaatsen. Met werkgevers worden op maat gesneden afspraken gemaakt. Waar mogelijk en
wenselijk worden mensen begeleid naar de start van een eigen bedrijfje of naar de start als ZZP-er. Door de
effectieve aanpak van GIDSnetwerk en de ondersteuning van leiders kan GIDSnetwerk veel effectiever en
directer hulp bieden, zodat ook voor gemeenten veel winst, ook in financiële zin, te behalen is!

Valentijnsdiner
GIDSnetwerk biedt het Valentijntheaterdiner aan aan een specifieke doelgroep, mensen met beperkte financiële
midelen. We willen het diner kosteloos aanbieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen en andere mensen die
anders weinig of geen kans hebben eens ‘verwend’ te worden op een mooie en sfeervolle locatie.

Jouw dag
Sinds kort organiseert GIDSnetwerk ook Jongeren Ontmoeten Ouderen, onder de naam JOUW DAG. Vragen en
kleinschallige hulp worden gematcht. Jongeren zetten zich in om ouderen te helpen en hen zo uit een mogelijk
isolement te halen. GIDSnetwerk coördineert en verbindt.

Jaaractiviteiten:
- 29 maart GIDSgolftoernooi - Tijdens het GIDSnetwerk golftoernooi, gecombineerd met een golfclinic, kwamen
leiders uit alle maatschappelijke geledingen bij elkaar voor een sportieve ontmoeting. Deze ontmoeting op de
golf-course vormde de omlijsting van een veel belangrijker doel, namelijk lokale leiders met elkaar in contact te
brengen, zodat zij samen lokale maatschappelijke problemen kunnen gaan oplossen en kansen benutten.
- Prinsjesdagontbijten: Zeist, Barneveld, Dordrecht, Rotterdam, Den Helder, Soest, Hilversum, Apeldoorn
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-Opzetten projectplannenGIDSnetwerkacademyism met Luce en andere organisaties
-Opzetten projectplannen RECONNECT/Maatjesbank.nl, activeren maatschappelijk middenveld om maatje te
worden
-Opzetten JOUW DAG, ontmoeting jongeren en vereenzaamde ouderen

-Opzetten Valentinesdinertbv dak en thuislozen
-Opzetten extra Prinsjesdagontbijten tbv goede doelen
-Opzetten project tbv slavernijverleden, veel mensen ondervinden nog dagelijks problemen hiervan
-Overleg met diverse fondsen en sponsoren ivm subsidie voor project ReconnAct en maatjesbank
-Overleg accountant Schuiteman
-Overleg met tweede Kamerfractie CDA/VVD
-Overleg met CNV over Wajong jongeren, De Normaalste Zaak, CAP 100, Leger des Heils in het kader van het
aan het werk helpen van Kwetsbare mensen
-Overleg met V&G, zorginstellingen en onderwijs in diverse plaatsen
-Overleg met Movisie
-Overleg met het opzetten van nieuwe lokale stichtingen van Gidsnetwerk
-Aanwezig geweest bij diverse netwerkbijeenkomsten van allerlei organisaties door heel Nederland
-Het aantal werkgeversrelaties van Gidsnetwerk laten groeien naar 12.000 direct en 20.000 indirect via de
lokale stichtingen
-De promotie middelen aanpassen van Gidsnetwerk
-Een nieuw businessplan schrijven incl. marketing en communicatieplan
-88 mensen geholpen aan werk via Gidsnetwerk zonder nog een concreet project
-45 evenementen georganiseerd tbv kwetsbare mensen door heel Nederland
-3 Masterclasses en 1 leiderslab georganiseerd
-GIDSgala georganiseerd met als thema duurzame relaties tbv twee hulpbehoevende organisaties
-Twee bijeenkomsten georganiseerd tbv lokale GIDSstichtingen
-Opzetten Raad van Toezicht bij Gidsnetwerk, Rein Willems en Marjan Haak eerste toezichtleden
-Nieuwe penningmeester geregeld en nieuw juridisch bestuurslid gevraagd
-Project opgestart met Moslim en Dialoog ismHogiaf
-GIDSnetwerkacademy concept voorgelegd bij sommige partners etc..
-Project opgestart in het kader van het slavernij verleden- GOD IS NIET WIT!
-3 convenanten gesloten en/of voorbereid met Burgelijke gemeentes om voor hun de arbeidsbemiddeling te
gaan doen
-Aansturen van de organisatie
-BMU GROEP heeft zijn gebouw, mensen en andere faciliteiten beschikbaar gesteld ( zie bedragen verder in
deze jaarrekening)

Comité van Aanbeveling

De heer Coen Abbenhuis

Algemeen directeur NCRV

De heer Ds. Wim Altink

Voorzitter van de Nederlandse Unie van Adventkerken

De heer Jan Baan
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Stichter en chairman van Cordys

Mevrouw Ineke Bakker

Directeur STEK – voor stad en kerk

De heer Kees Boele

voorzitter CvB bij de HAN

De heer Prof. Dr. Lans Bovenberg

Professor aan de Universiteit van Tilburg

De heer Elco Brinkman

Voormalig voorzitter van Bouwend Nederland

De heer Jacques Brinkman

Top coach, top-hockeyer, ex record international met 3 gouden olympische medailles

De heer Jan Louis Burggraaf

Advocaat en compagnon bij Allen & Overy

De heer Thijs van Daalen

Oud voorzitter CU van Nederland

De heer Paul Donders

Directeur Xpand International ltd

De heer Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

Voorzitter SBF (samenwerkende brancheorganisaties Filantropie) alle goede doelen (VFI),

vermogensfondsen (FIN) en kerken (CIO)

De heer ds. Hans Eschbach

Oud-directeur Evangelisch Werkverband

Mevrouw K.G. Ferrier

Lid CDA Tweede Kamerfractie

Mevrouw Marry de Gaay Fortman

Advocaat en partner bij Houthoff Buruma
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De heer Leon J.P.M. Frissen

Commissaris van de Koningin van de provincie Limburg

De heer M.K(arel) van Geet

Fractievoorzitter VVD Gemeente Soest

De heer Leonard Geluk

Voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland in Utrecht

Mevrouw Ds. Arenda Haasnoot

Vicepreses Centrale Synode Protestantse Kerk in Nederland

De heer Henk Hak

Voormalig directeur-eigenaar Hak-Groenten

De heer Arnold van Heusden

Voormalig directeur Evangelische Alliantie

De heer Martin van Hoogevest

Voormalig algemeen directeur van Hoogevest Groep

De heer Henk van Hout

Voorzitter van Raad van Kerken in Nederland

De heer Dr. Gert-Jan Huisman

Bestuursvoorzitter Centrotec Sustainable AG

De heer Koos Janssen

Burgemeester van Zeist

De heer Herman Kaiser

Burgemeester van Doetinchem en voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres

De heer Arie Kars

Bestuursvoorzitter van een zorginstelling, voorzitter Relief

De heer Huib Klamer

Secretaris Levensbeschouwing en Ondernemen VNO-NCW
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De heer Henk Knauff

Coördinator Nederland van The Gideons International

De heer Andries Knevel

Opiniemaker in Nederland

De heer Bert Konterman

Directeur Konterman Football Consultancy

De heer Ad Koppejan

Voormalig lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der Staten Generaal

De heer Gerard de Korte

Bisschop van Groningen

De heer Bart Krol

Gedeputeerde Provincie Utrecht, CDA

De heer Dr. Wim Kuiper

Voorzitter van de Besturenraad

De heer Piet Mars

Raad van Bestuur AFAS ERP Software B.V.

De heer Henk Morren

Partner Schuiteman Accountants

De heer Arie Noordergraaf

De heer Paul van Oosten

Directeur Diaconie Protestantse Kerk Amsterdam

Mevrouw J. Oostrom-Wernsen

Fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad Soest

De heer René Paas

Voorzitter Divosa

De heer Hein Pieper
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Partij-voorzitter CDA Overijssel, oud-lid Tweede Kamer voor het CDA

De heer Dr. Arjan Plaisier

Scriba Generale Synode PKN

De heer Gerard Ruijs

Directeur Hotel Theater Figi en Slot Zeist

De heer Peter Sleebos

Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

De heer Arie Slob

Fractievoorzitter Christen Unie in de Tweede Kamer

Mevrouw Prof. Dr. Lidewey E. C. van der Sluis

Hoogleraar Strategisch Management aan Nyenrode Business Universiteit en directeur/oprichter van het

powerhouse Competing for Talent

De heer Ron van der Spoel

PKN-predikant in Amersfoort

De heer Wigle Tamboer

Voorganger Baptistengemeente Hoofddorp

De heer Doekle Terpstra

Bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland

De heer Gerard van den Tweel

Directeur-eigenaar Konst supermarkten

Mevrouw Drs. Sabine Uitslag

Ondernemer en Oud-Tweede Kamerlid

De heer Drs Kees Jan de Vet

Lid directieraad VNG

De heer Peter van der Vlies

Directeur-eigenaar van Solcon
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Mevrouw Ine Voorham

Directeur Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg – Leger des Heils

Chris van Vuuren

Raadslid voor de Christen Unie in Soest

De heer Jan Wessels

Directeur Evangelische Alliantie Nederland

De heer Rein Willems

Lid CDA-fractie Eerste Kamer der Staten Generaal

Mevrouw Corien Wortmann-Kool

CDA-Europarlementariër

De heer Mgr. Wim van Meijgaarden s.s.s.

Hoofdaalmoezenier Sociale Werken

GIDSTeams

Landelijk
Almere (in oprichting)
Alkmaar (in oprichting)
Amsterdam (in oprichting)
Delft (in oprichting)
Den Helder
Dordrecht
Ede
Ermelo
Gouda (in oprichting)
Haarlem
Harderwijk (in oprichting)
Heerhugowaard (in oprichting)
Hilversum
Houten (in oprichting)
Laren-Blaricum-Eemnes (in oprichting)
Leiden (in oprichting)
Leusden
Provincie Groningen
Provincie Zeeland (in oprichting)
Spijkenisse (in oprichting)
Amersfoort (in oprichting)
Stichting GIDSnetwerk Apeldoorn
Stichting GIDSnetwerk Barneveld

Stichting GIDSnetwerk Doetinchem
Stichting GIDSnetwerk Hoogeveen
Stichting GIDSnetwerk Rotterdam
Stichting GIDSnetwerk Soest
Stichting GIDSnetwerk Utrecht
Zutphen (in oprichting)
Zwolle (in oprichting)
Tilburg (in oprichting)
Veenendaal (in oprichting)
Zeist
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Lokale Projecten

De bekendste wijze waarop GIDS leiders bij elkaar brengt, is het organiseren van een plaatselijk
Prinsjesdagontbijt. In 2004 werd dit evenement voor het eerst gehouden in Ede, Den Helder en Soest. Ieder jaar
worden sleutelfiguren uit de lokale samenleving, aangevoerd door de burgemeester, uitgenodigd om in de
derde week van september met elkaar te spreken over, en te bidden voor, kansen en problemen in de eigen
lokale samenleving. Bij het overzicht van activiteiten vindt u de plaatsen waar in 2012 een Prinsjesdagontbijt
werd georganiseerd.

Tijdens het ontbijt wordt de aanwezigen in een enquête gevraagd wat zij als grootste nood in hun stad of dorp
ervaren, en wat hun eigen bijdrage aan het ledigen van deze nood kan zijn. Na het ontbijt worden de
aanwezigen op de hoogte gebracht van de uitkomst. Wanneer een bepaald probleem zeer breed wordt
aangeduid als grootste nood, kan dit de aanleiding vormen voor een nieuwe bijeenkomst, gewijd aan dit
specifieke probleem. Naar aanleiding hiervan zijn met hulp van GIDSnetwerk diverse projecten opgezet en
ondersteund. Voor een overzicht van de lopende projecten verwijzen wij naar de website www.gidsnetwerk.nl

STICHTING. GIDSNETWERK

AMERSFOORTSESTRAAT 11/A,
POSTBUS 29
3769 ZG SOESTERBERG.

T. 0346-352266 / F. 0346-350777 / E. INFO@GIDSWEB.NL / I.  WWW.GIDSWEB.NL
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5. Toekomst

Begroting voor 2013

2013
€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 52.500
Overige baten 7.500

Som der  baten 60.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 17.850
 Besteed aan GIDSReconnect 17.850
 Besteed aan GIDSAcademy 17.850
Werving baten
 Kosten eigen fondsenwerving 2.975

Kosten Beheer en administratie 2.975

Som der lasten 59.500

Resultaat 500

NB: beschikbaarstelling werknemers BMU Groep
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1. Balans per 31 december 2012
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2012 2011
€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 9.029 24.627

Liquide middelen 16.775 443
25.804 25.070

25.804 25.070

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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PASSIVA 2012 2011
€ € € €

Reserves en fondsen
 Overige reserves -18.977 -28.548
 Bestemmingsfondsen 482 -

-18.495 -28.548

Kortlopende schulden 44.299 53.618

25.804 25.070
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2. Staat van baten en lasten over 2012

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 48.896 35.000 40.275
Subsidies - 15.000 -

Som der baten 48.896 50.000 40.275

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 13.138 14.850 35.960
 GIDSReconnect 14.138 14.850 -
 GIDSAcademy 7.188 14.850 0

34.463 44.550 35.960

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 2.190 2.475 12.647

Kosten van beheer en administratie
 Kosten beheer en administratie 2.190 2.475 10.275

Som der lasten 38.843 49.500 58.882

RESULTAAT 10.053 500 -18.607

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' zoals opgenomen
in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

In verband met de vergelijkbaarheid zijn vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar waar nodig
geherrubriceerd.

Continuïteit van de activiteiten
Stichting GIDSnetwerk heeft ultimo 2012 een negatief eigen vermogen. Aangezien Stichting GIDSnetwerk
in de toekomende jaren naar verwachting van het bestuur van de stichting winstgevend zal worden, zijn
activa en passiva op going-concern veronderstelling gewaardeerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemmingsfondsen

Stichting GIDSnetwerk Nederland ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar
nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Het bestemmingsfonds is
onderscheiden naar de doelstelling van de stichting.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Baten

Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies
opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA

31/12/2012 31/12/2011
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 6.865 2.550
Nog te ontvangen bedragen 2.164 19.271
Rekening-courant Stichting GIDSweb - 303
Rekening-courant Stichting GIDSprojecten - 253
Vooruitbetaalde kosten - 2.250

9.029 24.627

Liquide middelen

Rabobank 3546.98.435 8.769 417
Rabobank 1474.787.150 8.006 26

16.775 443

PASSIVA

Reserves

2012 2011
€ € € €

Overige reserves

Saldo per 1 januari -28.548 -9.941
Bij: baten uit eigen fondswerving 28.217 40.275
Bij: overige baten - -

28.217 40.275
Af: kosten werving baten 2.190 12.647
Af: kosten beheer en administratie 2.190 10.275
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 13.138 35.960
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 1.129 -

18.646 58.882
Saldo per 31 december -18.977 -28.548

De baten genoemd onder de overige reserves betreffen onbestemde giften.

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Fondsen
31/12/2012 31/12/2011

€ €
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale samenleving - -
Bestemmingsfonds GIDSReconnect 482 -
Bestemmingsfonds GIDSAcademy - -

482 -

2012 2011
€ € € €

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving - -
Bij: uit resultaatverdeling 13.138 35.960

13.138 35.960
Af: eigen bestedingen - 5.101
Af: uitvoeringskosten 13.138 30.859

13.138 35.960
Saldo per 31 december - -

2012 2012 2011 2011
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSReconnect

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving 14.620 -

14.620 -
Af: eigen bestedingen GIDSReconnect 1.000 -
Af: uitvoeringskosten GIDSReconnect 13.138 -

14.138 -
Saldo per 31 december 482 -

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale
samenleving
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2012 2012 2011 2011
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSAcademy

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving 6.059 -
Bij: uit resultaatverdeling 1.129 -

7.188 -
Af: eigen bestedingen GIDSAcademy -5.950 -
Af: uitvoeringskosten GIDSAcademy 13.138 -

7.188 -
Saldo per 31 december - -

31/12/2012 31/12/2011
€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 24.204 28.725
Loonheffingen 6.940 4.550
Doorstortingen aan participanten 4.627 -
Reiskosten 3.561 3.561
Accountantskosten 3.100 5.800
Overige schulden 1.867 2.414
Kosten administratiekantoor - 8.568

44.299 53.618
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

BATEN
werkelijk begroot werkelijk

2012 2012 2011
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften, donaties en schenkingen onbestemd 18.484 25.000 25.979
Sponsoring t.b.v. GIDSReconnect 13.120 - -
Sponsoring t.b.v. GIDSAcademy 6.000 6.000 -
Overige baten uit eigen fondsenwerving onbestemd 6.505 - 6.853

1.500 - -
Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd 3.228 4.000 7.532
Verkoop goederen (brutowinst) t.b.v. GIDSAcademy 59 - -89

48.896 35.000 40.275

Specificatie Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd

Brutowinst Prinsjesdagontbijt -100 - -1.585
Brutowinst GIDSgala 2.996 3.000 0
Brutowinst Golf Event 1.429 1.000 1.286
Brutowinst Extra Bijeenkomsten -1.097 - 7.831

3.228 4.000 7.532

Prinsjesdagontbijt
Netto omzet Prinsjedagontbijt 50 - 1.910
Kostprijs omzet Prinsjesdagonbijt 150 - 3.495
Brutowinst Prinsjesdagontbijt -100 - -1.585

GIDSgala
Netto omzet GIDSgala 40.175 40.000 -
Kostprijs omzet GIDSgala 37.179 37.000 -
Brutowinst GIDSgala 2.996 3.000 -

Golf Event
Netto omzet Golf event 4.830 5.000 7.775
Kostprijs omzet Golf event 3.401 4.000 6.489
Brutowinst Golf event 1.429 1.000 1.286

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

Overige baten uit eigen fondsenwerving t.b.v.
GIDSReconnect
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werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

Extra Bijeenkomsten € € €
Netto omzet Extra bijeenkomsten - - 13.176
Kostprijs omzet extra bijeenkomsten 1.097 - 5.345
Brutowinst Extra bijeenkomsten -1.097 - 7.831

Specificatie Verkoop goederen (brutowinst) t.b.v. GIDSAcademy

Brutowinst GIDSacademy 59 - -89
59 - -89

GIDSacademy
Netto omzet GIDSAcademy 7.142 - 6.000
Kostprijs omzet GIDSAcademy 7.083 - 6.089
Brutowinst GIDSAcademy 59 - -89

Subsidies

Subsidie - 15.000 -
- 15.000 -
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LASTEN

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Besteed aan doelstellingen

Ondersteunen lokale samenleving 13.138 14.850 35.960
GIDSReconnect 14.138 14.850 -
GIDSAcademy 7.188 14.850 -

34.464 44.550 35.960

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

% % %
Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten 70 89 89

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Ondersteunen lokale samenleving

Afdrachten
Projectkosten - - 5.101

Totaal eigen bestedingen - - 5.101
Uitvoeringskosten 13.138 14.850 30.859
Totaal besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 13.138 14.850 35.960

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar 'Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming'.
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werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
GIDSReconnect

Aankopen en verwervingen
Onkostenvergoeding inzake Reconnect 1.000 - -

Totaal eigen bestedingen 1.000 - -
Uitvoeringskosten 13.138 14.850 -
Totaal besteed aan GIDSReconnect 14.138 14.850 -

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
GIDSAcademy

Aankopen en verwervingen
Promotiekosten -5.950 - -

Totaal eigen bestedingen -5.950 - -
Uitvoeringskosten 13.138 14.850 -
Totaal besteed aan GIDSAcademy 7.188 14.850 -

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

Totaal Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 2.190 2.475 12.647
Werving Baten 2.190 2.475 12.647
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werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Kosten eigen fondsenwerving

Directe kosten eigen fondsenwerving - - -

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 2.190 2.475 12.647
2.190 2.475 12.647

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar 'Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming'.

Kosten van beheer en administratie

Uitvoeringskosten beheer en administratie 2.190 2.475 10.275
2.190 2.475 10.275

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar 'Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming'.

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders
Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten
toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en
toezichthouders.
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6. Toelichting op de uitvoeringskosten over 2012

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 18.743 30.000 31.774
Sociale lasten - - 2.055

18.743 30.000 33.829

Lonen en salarissen

Salarissen - 12.000 12.402
Inhuur administratieve kracht 18.648 18.000 16.998
Vrijwilligersvergoedingen 95 - 2.374

18.743 30.000 31.774

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen - - 2.055
- - 2.055

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 3.000 3.000 3.000
Diversen 3.043 2.000 371

6.043 5.000 3.371

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Kantoor- en algemene kosten

Accountantskosten 10.298 6.900 4.515
Kosten oninbare debiteuren 5.200 3.200 7.120
Diversen 617 600 1.107
Congreskosten - 1.000 1.096
Website en internet 857 800 788
Bestuurskosten 201 200 760
Contributies en abonnementen 709 700 619
Drukkosten 837 800 512
Communicatiekosten 288 300 64

19.007 14.500 16.581
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7. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Werving Baten Totaal

begroot
Lasten 2012

€ € € € € € € €

Besteed aan doelstellingen
Afdrachten - - - - - - - 5.101
Kosten bijeenkomsten - 1.000 -5.950 - - -4.950 - -
Publiciteit en communicatie - - - - - - - -
Totaal eigen bestedingen - 1.000 -5.950 - - -4.950 - 5.101

Uitvoeringskosten
Personeelskosten 5.623 5.623 5.623 937 937 18.743 30.000 33.829
Huisvestingskosten 1.813 1.813 1.813 302 302 6.043 5.000 3.371
Kantoor- en algemene kosten 5.702 5.702 5.702 950 950 19.007 14.500 16.581
Totaal uitvoeringskosten 13.138 13.138 13.138 2.190 2.190 43.793 49.500 53.781

Totaal lasten 13.138 14.138 7.188 2.190 2.190 38.843 49.500 58.882

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Overige gegevens

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Overige gegevens

Controleverklaring

Hiervoor verwijzen wij naar de hierna opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2012 ad € 10.053 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Overige reserves -4.214 - -54.567
Ondersteunen lokale samenleving 13.138 - 35.960
GIDSReconnect - - -
GIDSAcademy 1.129 - -

10.053 - -18.607

Veenendaal, 9 september 2013

H.A.C. Weigand-Timmer S.I. Badoella R. van Beuzekom
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

35



 

 

Vendelier 4, Postbus 622, 3900 AP Veenendaal E: veenendaal@schuiteman.com
T: 0318 618666, F: 0318 610147 I: www.schuiteman.com

Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V. is statutair gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08081961. Op alle overeenkomsten met Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V. zijn
algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, worden op verzoek toegestuurd en zijn te raadplegen op onze internetsite.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting GIDSnetwerk Nederland

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting GIDSnetwerk
Nederland te Soesterberg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.



 
 

 

  

 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting GIDSnetwerk Nederland per 31 december 2012 en van het resultaat
over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf Continuïteit van de activiteiten in de Grondslagen van
de financiële verslaggeving, waarin uiteengezet is dat de stichting per 31 december 2012 een
negatief eigen vermogen van € 18.495 heeft. Deze condities duiden op het bestaan van een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Veenendaal, 9 september 2013
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.

Was getekend,
G. de Fluiter RA


