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1. Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag 2013 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 2013 is als volgt:

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

* vanaf medio februari 2014 is I. Voorham voorzitter van Stichting GidsNetwerk Nederland.

De samenstelling van de directie is per 31 december 2013 is als volgt:

drs. 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

2013 2012
€ % € %

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 18.253 16,3 48.896 100,0
Subsidies 93.500 83,7 - 0,0

Som der baten 111.753 100,0 48.896 100,0

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 1.598 1,4 13.138 33,8
 GIDSReconnact 108.454 94,4 14.138 36,4
 GIDSAcademy 1.598 1,4 7.188 18,5

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 1.598 1,4 2.190 5,6

Kosten van beheer en administratie 1.598 1,5 2.190 5,6

Som der lasten 114.846 100,0 38.843 100,0

Resultaat -3.093 10.053
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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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Jaarverslag GIDSnetwerk 2013

GIDSteams

Er zijn twee momenten geweest waarin alle GIDSteams bij elkaar zijn gekomen om elkaar te
informeren, het beleid toe te lichten en voor te leggen en met elkaar ideeën te wisselen.

Er is gewerkt aan  een nieuwe beleidsplan met daarin opgenomen, dat er een MT wordt gevormd
met daarin verschillend rollen en taken  voor verschillende personen.

Er zijn verschillende nieuwe GIDSnetwerk stichtingen opgericht of  in voorbereiding om opgericht te
worden  waaronder Zeist, Groningen en  Waddinxveen.   In Den Haag is er een comite opgericht  om
aan de slag te gaan en de voorbereidingen te treffen voor een lokale Stichting GIDSnetwerk Den
Haag. In verschillende plaatsen worden er voorbereidingen getroffen GIDSnetwerk stichtingen op te
richten.

Er zijn t.b.v. van de projecten fondsen aangevraagd en een aantal hebben daar positief op
gereageerd.

In Apeldoorn is  met succes het Valentinesdiner georganiseerd tbv dak en thuislozen.

Reconnact

Er is intensief gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van Reconnact  ( www.reconnact.nl). Dit
heeft ertoe geleid, dat er in Amersfoort, Utrecht, Apeldoorn, Barneveld, Hoogeveen  en Soest pilots
zijn gestart om mensen via zogenaamde job en zzp maatjes aan werk te helpen.

In Utrecht is er ook gewerkt aan Reconnact met het doel daar ook een succesvolle pilot op te zetten
i.s.m. de PKN, Encour en andere organisaties.

In Apeldoorn 4 van de 6 te bemiddelen , dak en thuislozen aan het werk geholpen.

In Barneveld een succesvol  NUGGERS ( niet uitkeringsgerechtigden)  project opgezet waarin
werkzoekenden via een professionele linkedin training en maatjes begeleiding de kans vergroot op
uitplaatsing richting de arbeidsmarkt

In Soest hebben we 10 mensen m.b.v. job/zzp maatjes naar werk gebracht. Reconnact is opgenomen
in het produktenboek van de Gemeente Soest

In  Amersfoort  en  Hoogeveen  is  er  gewerkt  aan  de  ‘’  dag  van  de  arbeid  ‘’  waarin  ondernemers  en
mensen met een baan in contact worden gebracht met mensen zonder werk en is men bezig
geweest om maatjes te werven.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om de nieuwe Stichting Reconnact op te zetten. Deze Stichting zal
Stan Uyland als directeur krijgen. Inmiddels is deze nieuwe stichting een feit.

Reconnact werkt inmiddels in 5 plaatsen. Dit aantal zal zich verder uitbreiden in Nederland. Ook in
samenwerking met allerlei lokale en landelijke organisaties
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Prinsjesdagontbijten:

Er zijn op 14 plekken in Nederland Prinsjesdagontbijten c.q.  diners  georganiseerd waarin niet de
miljoenennota maar hoe we als leidinggevenden sturing kunnen geven aan onze lokale samenleving,
lokale projecten voor het voetlicht brengen ( die steun bieden aan kwetsbare mensen op lokaal
niveau)  en inspiratie. Jacobine Geel, Doekle Terpstra, Piet Mars hebben aan onze ontbijten een
bijdrage geleverd.Er heeft een keur van sprekers, vaak bekende Nederlanders uit de politiek , zorg,
kerk, onderwijs, bedrijfsleven, welzijn en andere sectoren uit de Ned. samenleving spreekbeurten
gegeven op deze ontbijten.

GIDSnetwerkacademy

We hebben 4 masterclasses gehouden met GIDSnetwerkacademy. Jacques Brinkman,Rein Willems,
Jacques Pijl , Turner ( als bedrijf), Andries Knevel en Anne Westerduin  hebben oa opgetreden tijdens
deze Masterclasses. Doel is leidinggevenden te inspireren om een voorbeeld te zijn in hun bedrijf,
gezin en in hun omgeving en om te zien naar elkaar. Er is een leiderslab geweest met 8 verschillende
topsprekers uit alle geledingen van de samenleving.  Deze bijeenkomst werd gehouden in Doorn  bij
Zonneheuvel.

Algemeen

Nieuwe website:

Er is met medewerking van het communicatieteam  een nieuwe website ontwikkeld voor
GIDSnetwerk. Deze is in juni 2013 gelanceerd. Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgegaan naar het enorme
adressen bestand ( netwerk ) van GIDSnetwerk.

Congres Kerk en Werk

Voor het congres Kerk en Werk hebben wij subsidie ontvangen evenals voor het werk van o.a.
Reconnact .  In samenwerking met Islam en Dialoog is er een project gestart in Rotterdam  en naar
aanleiding daarvan een presentatie geweest met oa. Rein Willems,Bernard Reitsma en Alper Alpesag.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd in Nieuwspoort Den Haag.

De conferentie Kerk en Werk hebben wij samen georganiseerd met Encour, PKN en CGMV en
anderen

Armoede Platform van Nederland

De directeur van GIDSnetwerk heeft tal van bijeenkomsten bezocht en heeft daarin ook verschillende
keren mogen spreken. Tijdens de 5 verschillende congresdagen door het hele land  van het Armoede
platform van Nederland  heeft de directeur plenair de zaal mogen toespreken  en workshops mogen
op oa.  het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Roermond.

Raad van Toezicht

Er is een raad van Toezicht gevormd bestaande uit Rein Willems en Marjan Haak.
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Nederland en haar slavernij Verleden

GIDSnetwerk heeft mee gewerkt aan het project ‘’ GOD is niet Wit ‘’ over het hollandse slavernij.

Landelijke bestuursvergaderingen

Er zijn 5 vergadering geweest met het landelijk bestuur van GIDSnetwerk.

Digitale tool ter ondersteuning van activiteiten van GIDSnetwerk

Er is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een digitale tool om de activiteiten van het netwerk
te ondersteunen. Deze is gemaakt en in concept gereed om te testen.

Samenwerkingen

Het aantal samenwerkingen is verder uitgebreid met allerlei organisaties.

Comite van Aanbeveling

Het aantal mensen in het Comité van aanbeveling is verder uitgebreid.



Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

5. Toekomst

Begroting voor 2014

2014
€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 64.750
Overige baten -

Som der  baten 64.750

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 2.680
 Besteed aan GIDSReconnact 42.880
 Besteed aan GIDSAcademy 2.680
Werving baten
 Kosten eigen fondsenwerving 2.680

Kosten Beheer en administratie 2.680

Som der lasten 53.600

Resultaat 11.150

NB: beschikbaarstelling werknemers BMU Groep
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Jaarrekening
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1. Balans per 31 december 2013
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2013 2012
€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 20.470 9.029

Liquide middelen 15.815 16.775
36.285 25.804

36.285 25.804

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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PASSIVA 2013 2012
€ € € €

Reserves en fondsen
 Overige reserves -21.588 -18.977
 Bestemmingsfondsen - 482

-21.588 -18.495

Kortlopende schulden 57.873 44.299

36.285 25.804
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2. Staat van baten en lasten over 2013

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 18.253 52.500 48.896
Subsidies 93.500 7.500 -

Som der baten 111.753 60.000 48.896

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 1.598 2.975 13.138
 GIDSReconnact 108.454 47.600 14.138
 GIDSAcademy 1.598 2.975 7.188

111.649 53.550 34.464

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 1.598 2.975 2.190

Kosten van beheer en administratie
 Kosten beheer en administratie 1.598 2.975 2.190

Som der lasten 114.846 59.500 38.843

RESULTAAT -3.093 500 10.053

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 Nederland heeft ultimo 2013 een negatief eigen vermogen. Aangezien Stichting
GIDSnetwerk Nederland 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 gift- en subsidiegevers bestemde giften en subsidies. De
aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in bestemmingsfondsen.

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 2013

ACTIVA

31/12/2013 31/12/2012
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 19.507 6.865
Nog te ontvangen bedragen 863 2.164
Rekening-courant Stichting GIDSweb 50 -
Rekening-courant Stichting GIDSprojecten 50 -

20.470 9.029

Liquide middelen

Rabobank 15.815 16.775
15.815 16.775

PASSIVA

Reserves

2013 2012
€ € € €

Overige reserves

Saldo per 1 januari -18.977 -28.548
Bij: baten uit eigen fondswerving 14.104 28.217
Bij: overige baten - -

14.104 28.217
Af: kosten werving baten 1.598 2.190
Af: kosten beheer en administratie 1.598 2.190
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 1.598 13.138
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 9.732
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 2.189 1.129

16.715 18.646
Saldo per 31 december -21.588 -18.977

De baten genoemd onder de overige reserves betreffen onbestemde giften.

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Fondsen
31/12/2013 31/12/2012

€ €
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale samenleving - -
Bestemmingsfonds GIDSReconnact - 482
Bestemmingsfonds GIDSAcademy - -

- 482

2013 2012
€ € € €

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving - -
Bij: uit resultaatverdeling 1.598 13.138

1.598 13.138
Af: eigen bestedingen - -
Af: uitvoeringskosten 1.598 13.138

1.598 13.138
Saldo per 31 december - -

2013 2013 2012 2012
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSReconnact

Saldo per 1 januari 482 -
Bij: baten uit eigen fondswerving 98.240 14.620
Bij: uit resultaatverdeling 9.732 -

107.972 14.620
Af: eigen bestedingen GIDSReconnact 82.884 1.000
Af: uitvoeringskosten GIDSReconnact 25.570 13.138

108.454 14.138
Saldo per 31 december - 482

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale
samenleving
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2013 2013 2012 2012
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSAcademy

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving -591 6.059
Bij: uit resultaatverdeling 2.189 1.129

1.598 7.188
Af: eigen bestedingen GIDSAcademy - -5.950
Af: uitvoeringskosten GIDSAcademy 1.598 13.138

1.598 7.188
Saldo per 31 december - -

31/12/2013 31/12/2012
€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.105 24.204
Projectkosten Reconnact 31.000 -
Projectkosten God is niet wit 2.368
Rekening courant met Fast Holding BV 9.000 -
Reiskosten 3.561 3.561
Accountantskosten 3.500 3.100
Vooruitontvangen subsidie Studiedag Kerk en Werk 2014 2.625 -
Overige schulden 714 1.867
Loonheffingen - 6.940
Doorstortingen aan participanten - 4.627
Kosten administratiekantoor - -

57.873 44.299

19



5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

BATEN
werkelijk begroot werkelijk

2013 2013 2012
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften, donaties en schenkingen onbestemd 12.094 11.250 18.484
Sponsoring t.b.v. GIDSReconnact 4.740 38.000 13.120
Sponsoring t.b.v. GIDSAcademy - 3.250 6.000
Overige baten uit eigen fondsenwerving onbestemd 1.170 - 6.505

- - 1.500
Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd 840 - 3.228
Verkoop goederen (brutowinst) t.b.v. GIDSAcademy -591 - 59

18.253 52.500 48.896

Specificatie Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd

Brutowinst Prinsjesdagontbijt -282 - -100
Brutowinst GIDSgala -200 - 2.996
Brutowinst Golf Event 1.328 - 1.429
Brutowinst Extra Bijeenkomsten 20 - -1.097
Brutowinst God is niet wit -26 - -

840 - 3.228

Prinsjesdagontbijt
Netto omzet Prinsjedagontbijt 103 - 50
Kostprijs omzet Prinsjesdagonbijt 385 - 150
Brutowinst Prinsjesdagontbijt -282 - -100

GIDSgala
Netto omzet GIDSgala -200 - 40.175
Kostprijs omzet GIDSgala - - 37.179
Brutowinst GIDSgala -200 - 2.996

Golf Event
Netto omzet Golf event 2.000 - 4.830
Kostprijs omzet Golf event 672 - 3.401
Brutowinst Golf event 1.328 - 1.429

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

Overige baten uit eigen fondsenwerving t.b.v.
GIDSReconnact
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werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

Extra Bijeenkomsten € € €
Netto omzet Extra bijeenkomsten 20 - -
Kostprijs omzet extra bijeenkomsten - - 1.097
Brutowinst Extra bijeenkomsten 20 - -1.097

Project God is niet wit
Netto omzet God is niet wit 19.368 - -
Kostprijs omzet God is niet wit 19.394 - -
Brutowinst God is niet wit -26 - -

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

Brutowinst GIDSacademy -591 - 59
-591 - 59

GIDSacademy
Netto omzet GIDSAcademy 3.110 - 7.142
Kostprijs omzet GIDSAcademy 3.701 - 7.083
Brutowinst GIDSAcademy -591 - 59

Subsidies

Subsidie Reconnact - algemeen GAK 60.000 7.500 -
Subsidie Reconnact - algemeen 5.000 - -
Subsidie Reconnact - Soest 26.000 - -
Subsidie Reconnact - Barneveld 2.500 - -

93.500 7.500 -

21
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LASTEN

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Besteed aan doelstellingen

Ondersteunen lokale samenleving 1.598 2.975 13.138
GIDSReconnact 108.454 47.600 14.138
GIDSAcademy 1.598 2.975 7.188

111.650 53.550 34.464

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

% % %
Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten 100 89 70

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Ondersteunen lokale samenleving

Afdrachten
Projectkosten - - -

Totaal eigen bestedingen - - -
Uitvoeringskosten 1.598 2.975 13.138
Totaal besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 1.598 2.975 13.138

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
2013 2013 2012

€ € €
GIDSReconnact

Aankopen en verwervingen
Projectkosten Reconnact landelijk 46.736 - 1.000
Projectkosten Reconnact Soest 33.522 - -
Projectkosten Reconnact Barneveld 2.626 - -
Totaal eigen bestedingen 82.884 - 1.000
Uitvoeringskosten 25.570 47.600 13.138
Totaal besteed aan GIDSReconnact 108.454 47.600 14.138

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

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
GIDSAcademy

Aankopen en verwervingen
Promotiekosten - - -5.950

Totaal eigen bestedingen - - -5.950
Uitvoeringskosten 1.598 2.975 13.138
Totaal besteed aan GIDSAcademy 1.598 2.975 7.188

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 1.598 2.975 2.190
Werving Baten 1.598 2.975 2.190

23



Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Kosten eigen fondsenwerving

Directe kosten eigen fondsenwerving - - -

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 1.598 2.975 2.190
1.598 2.975 2.190

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 1.598 2.975 2.190
1.598 2.975 2.190

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 2013

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 18.660 26.500 18.743
Sociale lasten - 8.000 -

18.660 34.500 18.743

Lonen en salarissen

Salarissen - - -
Inhuur administratieve kracht 15.258 25.000 18.648
Vrijwilligersvergoedingen 3.402 1.500 95

18.660 26.500 18.743

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen - 8.000 -
- 8.000 -

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 3.000 9.000 3.000
Diversen 458 - 3.043

3.458 9.000 6.043

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Kantoor- en algemene kosten

Accountantskosten 1.830 3.500 10.298
Kosten oninbare debiteuren -260 - 5.200
Diversen 605 300 617
Congreskosten 175 - -
Website en internet 6.310 10.000 857
Bestuurskosten 85 550 201
Contributies en abonnementen 655 1.100 709
Drukkosten 424 550 837
Communicatiekosten 20 - 288

9.844 16.000 19.007
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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 2013 ad € -3.093 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

werkelijk begroot werkelijk
2013 2013 2012

€ € €
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Overige reserves -2.611 600 -4.214
Ondersteunen lokale samenleving - - 13.138
GIDSReconnact -482 - -
GIDSAcademy - - 1.129

-3.093 600 10.053

Veenendaal, 2 juni 2014

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

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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SCHUITEMAN
A C C O U N TA N T S  &  A D V I S E U R S  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting GIDSnetwerk Nederland

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting GIDSnetwerk Nederland te
Soesterberg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat
van baten en lasten over 2013 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 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 65 Fondsenwervende instellingen .



SCHUITEMAN
A C C O U N TA N T S  &  A D V I S E U R S  

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 2013 een negatief eigen

21.588 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, 2 juni 2014
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.

Was getekend,
G. de Fluiter RA


