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1. Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag 2014 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

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

- 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, doelstelling GIDSAcademy en doelstelling Maatjesproject.

Kamer van Koophandel

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

Voor GIDSReconnact is in 2014 de doelstelling bereikt en is deze doelstelling in 2014 als laatste jaar als
doelstelling opgenomen.
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2. Informatie over de activiteiten en de financiële positie

Resultaat verslagjaar

2014 2013
€ % € %

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 43.061 100,0 18.253 16,3
Subsidies - 0,0 93.500 83,7

Som der baten 43.061 100,0 111.753 100,0

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 1.047 3,8 1.598 1,4
 GIDSReconnact 12.669 45,6 108.454 94,4
 GIDSAcademy 1.047 3,8 1.598 1,4
 Maatjesproject 10.913 39,3 - 0,0

Werving BatenWerving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 1.047 3,8 1.598 1,4

Kosten van beheer en administratie 1.047 3,9 1.598 1,4

Som der lasten 27.769 100,0 114.846 100,0

Resultaat 15.292 -3.093
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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.

BTW
Voor BTW is in 2014 door de Belastingdienst een vrijstelling gegeven.

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 bestuur3. 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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4. Bestuursverslag

De activiteiten van directie, bestuur en Raad van Toezicht van Gidsnetwerk Nederland
hebben zich in 2014 vooral gericht om het goede dat in de afgelopen jaren is bereikt te
borgen en kritisch te kijken naar de inrichting van de vrijwilligersorganisatie GIDSnetwerk om
ook in de komende jaren de idealen van GIDSnetwerk te kunnen blijven nastreven.

De doelstelling van GIDSnetwerk is:
Samen werk maken van een vitale lokale samenleving waarin we elkaar helpen en
perspectief bieden.

GIDSnetwerk wil dit gedachtengoed vooral nader inhoud geven door christelijke
ondernemers op lokaal niveau elkaar te laten vinden en te ontmoeten. Deze
netwerkbijeenkomsten zijn erop gericht om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de
handen ineen te slaan op samen lokale knelpunten in de samenleving te signaleren en naar
mogelijkheden te zoeken deze op te heffen.

In 2014 kende GIDSnetwerk Nederland een structuur van Raad van Toezicht, bestuur,
directie en managementteam. Op meerdere momenten in het jaar is met elkaar van
gedachten gewisseld of deze structuur met de beschikbare capaciteit in kwaliteit en
kwantiteit het meest geschikt is voor het bereiken van de doelen van GIDSnetwerk
Nederland. Daarbij is ook gezocht naar een eenvoudige vorm om lokale GIDSnetwerken
optimaal te kunnen ondersteunen en ook optimaal gebruik te maken van kennis en ervaring
op lokaal niveau.

Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2014 twee keer vergaderd.
De RvT behandelt en toetst jaarlijks de volgende onderwerpen:

1. Jaarverslag / jaarrekening (2013)
2. Jaarplan en begroting (2015)
3. Meerjarenbeleid / strategisch document
4. Rapportages van het bestuur
5. Samenwerking tussen directie, bestuur en Raad van Toezicht

Daarnaast zijn de volgende beleidszaken en actuele onderwerpen aan de orde geweest:
- benoeming van lt.-kolonel dr. Ine Voorham tot voorzitter van het bestuur. Zij volgt

daarmee mevrouw drs. Jet Weigand-Timmer op die van1-7-207 tot 1-7-2013 deze
functie heeft vervuld

- benoeming van de heer Evert-Jan Ouweneel als lid van de Raad van Toezicht
- de noodzaak en consequenties van wijziging van de statuten Stichting GIDSnetwerk

Nederland en lokale GIDSnetwerkstichtingen
- verzelfstandiging van de activiteiten en juridische structuur van Reconnact door

middel van de oprichting van de Stichting Reconnact
- visie met betrekking tot de samenhang van de verschillende activiteiten van

GIDSnetwerk
- ontwikkelingen m.b.t. de GIDSacademy
- ontwikkelingen en strategie m.b.t. de Maatjesbank
- gedachtewisseling over fondsenwerving



 

Geen accountantscontrole toegepast 
 

 

8

Het bestuur van GIDSnetwerk heeft in 2014 vier keer vergaderd. Hierin zijn de volgende
zaken aan de orde geweest:

- jaaragenda 2014/2015
- jaarrekening en jaarverslag 2013
- opstellen van strategisch plan
- ontwikkelingen m.b.t. Stichting Reconnact
- ontwikkelingen m.b.t. de Maatjesbank
- voorstellen m.b.t. verandering Strategie GIDSnetwerk
- meer structurering in de vormgeving van het strategisch beleid van GIDSnetwerk,

zowel wat  de inhoud betreft, als degenen die daarbij betrokken worden
- voorbereidingen tot statutenwijziging Stichting GIDSnetwerk Nederland en lokale

GIDSnetwerkstichtingen
- noodzaak van een samenwerkingsovereenkomst
- behoefte aan fondsenwerver voor GIDSnetwerk Nederland
- samenstelling bestuur
- toekomst van GIDSgala
- planning ontmoeting met vertegenwoordigers lokale GIDSnetwerken

In memoriam Carine Snijder

Op 10 april 2015 is Carine Snijder, lid van het bestuur GIDSnetwerk Nederland op 47 jarige
leeftijd naar haar Hemelse Vader gegaan. Vijf maanden geleden hoorde Carine dat zij
ongeneeslijk ziek was. Zij heeft op bewonderingswaardige wijze dit lot gedragen en getuigd
van haar persoonlijk geloof. Carine was een getalenteerd juriste, die met haar grote
juridische kennis en haar betrokkenheid bij de idealen van GIDSnetwerk veel voor het
bestuur heeft betekend. Haar warmte en betrokkenheid zullen we blijven herinneren.
GIDSnetwerk verliest in haar een kundig en toegewijd lid van het bestuur. Dank aan Carine
voor wat zij voor GIDSnetwerk heeft mogen betekenen.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014
Rein Willems
Marjan Haak
Evert-Jan Ouweneel

Samenstelling bestuur per 31 december 2014
Ine Voorham (Voorzitter) in functie sinds 6 mei 2014
Rien van Beuzekom (penningmeester)  in functie sinds 22 april 2013
Stan Uyland (Directeur)

Samenstelling directie per 31 december 2014
Stan Uyland
Edwin Hilverda

Samenstelling managementteam per 31 december 2014
Bob van Zijll
Edwin Hilverda
Stan Uyland
John van Dorresteijn



 

Geen accountantscontrole toegepast 
 

 Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

5. Toekomst

Begroting voor 2015

2015
€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 51.750
Overige baten -

Som der  baten 51.750

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 2.680
 Besteed aan GIDSAcademy 2.680
 Besteed aan Maatjesproject 43.080
Werving baten
 Kosten eigen fondsenwerving 2.680

Kosten Beheer en administratie 2.680

Som der lasten 53.800

Resultaat -2.050

NB: beschikbaarstelling werknemers BMU Groep
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Jaarrekening
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1. Balans per 31 december 2014
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2014 2013
€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 11.070 20.470

Liquide middelen 2.682 15.815
13.752 36.285

13.752 36.285

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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PASSIVA 2014 2013
€ € € €

Reserves en fondsen
 Overige reserves -6.295 -21.587
 Bestemmingsfondsen - -

-6.295 -21.587

Kortlopende schulden 20.047 57.872

13.752 36.285
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2. Staat van baten en lasten over 2014

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 43.061 64.750 18.253
Subsidies - - 93.500

Som der baten 43.061 64.750 111.753

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
 Ondersteunen lokale samenleving 1.047 2.680 1.598
 GIDSReconnact 12.669 42.880 108.454
 GIDSAcademy 1.047 2.680 1.598
 Maatjesproject 10.913 - -

25.676 48.240 111.650

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 1.047 2.680 1.598

Kosten van beheer en administratie
 Kosten beheer en administratie 1.047 2.680 1.598

Som der lasten 27.769 53.600 114.846

RESULTAAT 15.292 11.150 -3.093

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 2014 een negatief eigen vermogen. Het boekjaar 2014 is
met een overschot afgesloten. Aangezien Stichting GIDSnetwerk Nederland in de toekomende jaren naar
verwachting van het bestuur van de stichting met een overschot zal afsluiten, 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 2014

ACTIVA

31/12/2014 31/12/2013
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 7.145 19.507
Nog te ontvangen bedragen 1.472 863
Nog te ontvangen bedragen GIDSnetwerk Soest 2.453
Rekening-courant Stichting GIDSweb - 50
Rekening-courant Stichting GIDSprojecten - 50

11.070 20.470

Liquide middelen

Rabobank 2.682 15.815
2.682 15.815

PASSIVA

Reserves

2014 2013
€ € € €

Overige reserves

Saldo per 1 januari -21.587 -18.977
Bij: baten uit eigen fondswerving 32.817 14.104
Bij: overige baten - -

32.817 14.104
Af: kosten werving baten 1.047 1.598
Af: kosten beheer en administratie 1.047 1.598
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 1.047 1.598
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 8.169 9.732
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 5.363 -
Af: Resultaatverdeling bestemmingsfonds 853 2.189

17.525 16.714
Saldo per 31 december -6.295 -21.587

De baten genoemd onder de overige reserves betreffen onbestemde giften.

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Fondsen
31/12/2014 31/12/2013

€ €
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale samenleving - -
Bestemmingsfonds GIDSReconnact - -
Bestemmingsfonds GIDSAcademy - -
Bestemmingsfonds Maatjesproject - -

- -

2014 2014 2013 2013
€ € € €

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving - -
Bij: uit resultaatverdeling 1.047 1.598

1.047 1.598
Af: eigen bestedingen - -
Af: uitvoeringskosten 1.047 1.598

1.047 1.598
Saldo per 31 december - -

2014 2014 2013 2013
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSReconnact

Saldo per 1 januari - 482
Bij: baten uit eigen fondswerving 4.500 98.240
Bij: uit resultaatverdeling 8.169 9.732

12.669 107.972
Af: eigen bestedingen GIDSReconnact 4.297 82.884
Af: uitvoeringskosten GIDSReconnact 8.372 25.570

12.669 108.454
Saldo per 31 december - -

Bestemmingsfonds Ondersteunen lokale
samenleving
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2014 2014 2013 2013
€ € € €

Bestemmingsfonds Maatjesproject

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving 5.550 -
Bij: uit resultaatverdeling 5.363 -

10.913 -
Af: eigen bestedingen Maatjesproject 2.541 -
Af: uitvoeringskosten Maatjesproject 8.372 -

10.913 -
Saldo per 31 december - -

2014 2014 2013 2013
€ € € €

Bestemmingsfonds GIDSAcademy

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving 194 -591
Bij: uit resultaatverdeling 853 2.189

1.047 1.598
Af: eigen bestedingen GIDSAcademy - -
Af: uitvoeringskosten GIDSAcademy 1.047 1.598

1.047 1.598
Saldo per 31 december - -
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31/12/2014 31/12/2013
€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 4.969 5.105
Projectkosten Reconnact - 31.000
Projectkosten God is niet wit - 2.368
Rekening courant met Fast Holding BV 7.250 9.000
Reiskosten - 3.561
Accountantskosten 3.500 3.500
Vooruitontvangen subsidie 3.200 2.625
Overige schulden 1.128 714

20.047 57.873

19



 

Geen accountantscontrole toegepast 
 

 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

BATEN
werkelijk begroot werkelijk

2014 2014 2013
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften, donaties en schenkingen onbestemd 33.153 40.000 12.094
Sponsoring t.b.v. GIDSReconnact 4.500 5.000 4.740
Sponsoring t.b.v. Maatjesproject 5.550 15.000 -
Sponsoring t.b.v. GIDSAcademy - 1.000 -
Overige baten uit eigen fondsenwerving onbestemd - 3.750 1.170

- - -
Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd -336 - 840
Verkoop goederen (brutowinst) t.b.v. GIDSAcademy 194 - -591

43.061 64.750 18.253

Specificatie Verkoop goederen (brutowinst) onbestemd

Brutowinst Prinsjesdagontbijt -647 - -282
Brutowinst GIDSgala - - -200
Brutowinst Golf Event - - 1.328
Brutowinst Extra Bijeenkomsten -469 - 20
Brutowinst God is niet wit - - -26
Brutowinst Kerk en Werk 780 - -

-336 - 840

Prinsjesdagontbijt
Netto omzet Prinsjedagontbijt 53 - 103
Kostprijs omzet Prinsjesdagonbijt 700 - 385
Brutowinst Prinsjesdagontbijt -647 - -282

GIDSgala
Netto omzet GIDSgala - - -200
Kostprijs omzet GIDSgala - - -
Brutowinst GIDSgala - - -200

Golf Event
Netto omzet Golf event - - 2.000
Kostprijs omzet Golf event - - 672
Brutowinst Golf event - - 1.328

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

Overige baten uit eigen fondsenwerving t.b.v.
GIDSReconnact
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werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

Extra Bijeenkomsten € € €
Netto omzet Extra bijeenkomsten - - 20
Kostprijs omzet extra bijeenkomsten 469 - -
Brutowinst Extra bijeenkomsten -469 - 20

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

Project Kerk en Werk
Netto omzet Kerk en Werk 7.400 - -
Kostprijs omzet Kerk en Werk 6.620 - -
Brutowinst Kerk en Werk 780 - -

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

Brutowinst GIDSacademy 194 - -591
194 - -591

GIDSacademy
Netto omzet GIDSAcademy 3.625 - 3.110
Kostprijs omzet GIDSAcademy 3.431 - 3.701
Brutowinst GIDSAcademy 194 - -591

Subsidies

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

- - 60.000
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LASTEN

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Besteed aan doelstellingen

Ondersteunen lokale samenleving 1.047 2.680 1.598
GIDSReconnact 12.669 42.880 108.454
GIDSAcademy 1.047 2.680 1.598
Maatjesproject 10.913 - -

25.676 48.240 111.650

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

% % %
Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten 60 75 100

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Ondersteunen lokale samenleving

Afdrachten
Projectkosten - - -

Totaal eigen bestedingen - - -
Uitvoeringskosten 1.047 2.680 1.598
Totaal besteed aan Ondersteunen lokale samenleving 1.047 2.680 1.598

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
2014 2014 2013

€ € €
GIDSReconnact

Aankopen en verwervingen
Projectkosten Reconnact landelijk 2.964 - 46.736
Projectkosten Reconnact Soest 1.333 - 33.522
Projectkosten Reconnact Barneveld - - 2.626
Totaal eigen bestedingen 4.297 - 82.884
Uitvoeringskosten 8.372 42.880 25.570
Totaal besteed aan GIDSReconnact 12.669 42.880 108.454

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

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Maatjesproject

Aankopen en verwervingen
Projectkosten Maatjesproject Landelijk 2.541 - -
Totaal eigen bestedingen 2.541 - -
Uitvoeringskosten 8.372 - -
Totaal besteed aan Maatjesproject 10.913 - -

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

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
GIDSAcademy

Aankopen en verwervingen
Promotiekosten - - -

Totaal eigen bestedingen - - -
Uitvoeringskosten 1.047 2.680 1.598
Totaal besteed aan GIDSAcademy 1.047 2.680 1.598

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

Kosten eigen fondsenwerving 1.047 2.680 1.598
Werving Baten 1.047 2.680 1.598

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Kosten eigen fondsenwerving

Directe kosten eigen fondsenwerving - - -

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 1.047 2.680 1.598
1.047 2.680 1.598

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 1.047 2.680 1.598
1.047 2.680 1.598

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 2014

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 10.822 20.100 18.660
Sociale lasten - - -

10.822 20.100 18.660

Lonen en salarissen

Salarissen - - -
Inhuur administratieve kracht 5.568 5.568 15.258
Vrijwilligersvergoedingen 5.254 14.532 3.402

10.822 20.100 18.660

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen - -
- - -

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 3.000 3.500 3.000
Diversen 127 - 458

3.127 3.500 3.458

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Kantoor- en algemene kosten

Accountantskosten 3.672 2.000 1.830
Kosten oninbare debiteuren - - -260
Bijdrage BMU Groep - 20.000 -
Diversen 587 500 605
Congreskosten 145 - 175
Website en internet 989 7.500 6.310
Bestuurskosten 877 - 85
Contributies en abonnementen 667 - 655
Drukkosten 45 - 424
Communicatiekosten - - 20

6.982 30.000 9.844
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7. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Werving Baten Totaal

begroot
Lasten 2014

€ € € € € € € €

Directe afdrachten
Afdrachten - - - - - - - - -

- 4.297 - - - - 4.297 - 82.884

- - 2.541 - - - 2.541 - -
- 4.297 2.541 - - - 6.838 - 82.884

Uitvoeringskosten
Personeelskosten 541 4.329 4.329 541 541 541 10.822 20.100 18.660
Huisvestingskosten 156 1.251 1.251 156 156 156 3.127 3.500 3.458

349 2.793 2.793 349 349 349 6.982 30.000 9.844
1.047 8.372 8.372 1.047 1.047 1.047 20.931 53.600 31.962

Totaal lasten 1.047 12.669 10.913 1.047 1.047 1.047 27.769 53.600 114.846

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg

Beheer en
Administratie

werkelijk
2014

werkelijk
2013

Ondersteunen
lokale

samenleving
GIDSRecon

nact
GIDSAcade

my
Fondsen-
werving

Maatjesproje
ct

Kosten
bijeenkomsten
Publiciteit en
communicatie
Totaal eigen
bestedingen

Kantoor- en
algemene kosten
Totaal
uitvoeringskoste
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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 2014 ad € 15.292 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

werkelijk begroot werkelijk
2014 2014 2013

€ € €
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Overige reserves 15.292 - -2.611
Ondersteunen lokale samenleving - - -
GIDSReconnact - - -482
GIDSAcademy - - -
Maatjesproject - - -

15.292 - -3.093

Stichting GIDSnetwerk Nederland, Soesterberg
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Veenendaal, 25 juni 2015

C.A.Voorham M. van Beuzekom
Voorzitter Penningmeester
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