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Aan het bestuur van
Stichting Familie Netco
Alexanderstraat 10
2011 VE Haarlem
Haarlem, 13 februari 2020

1.1 ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 2 december 2015, verleden op 2 december 2015 voor notaris
mr. E.F. van Bolhuis. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64681742.
Het bestuur bestaat uit:
de heer G.M. van der Ende (Intrim vooritter/secretaris);
mevrouw D.H.A.G. van Weerlee (penningmeester).
de heer H.J.R Luchies (voorzitter) is in 2019 afgetreden. Een vervanger is nog niet gevonden.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Familie Netco, statutair gevestigd te Haarlem (Alexanderstraat 10) bestaan
voornamelijk uit het stimuleren van de ontwikkelng van mensen op het gebied van kennis en vaardigheden,
in de meest ruime zin.

2. Bestuursverslag
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2.1 BESTUURSVERSLAG
Jaarverslag van de Stichting 2019.
Familie Netco.
Ingeschreven Handelsregister
ANBI.

64681742.
RSIN: 8557.77.023.

Jaar .

2019.

Bestuur.

H.J.R. Luchies
Voorzitter.
G. M van der Ende.
Secretaris.
D.H.A.G. Van Weerlee. Penningmeester.

Kort terug blik op 2019
In het jaar 2019 is het bestuur 2 maal samen gekomen op het kantoor te Haarlem.
De overige beslissingen zijn genomen door een goed gebruik te maken van de functies die internet biedt.
In de vergadering van het stichting bestuur heeft de heer H . Luchies mede gedeeld zijn functie te willen
beëindigen. Wat de overige bestuursleden betreuren.
Activiteiten 2019.
Het bestuur is er niet in geslaagd een opvolger voor de voorzitter te vinden ondanks positieve gesprekken
met een kandidaat in het najaar .
De financiën .Het is het bestuur niet gelukt om nieuwe donaties te verwerven.
Voor het jaar 2019 waren voldoende financiële middelen aanwezig .
Aanvragen :
In totaal zijn beperkt aantal aanvragen ontvangen. Drie aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet
aansloten op de spelregels die het bestuur heeft opgesteld.
De gemiddelde vergoeding per aanvraag was ca 500 euro.
De aanvragers waren in de leeftijd van 8 t/m 75 jaar .
De school in de Republiek Congo heeft opnieuw een donatie gekregen. Het bestuur streeft er naar omdat de
komende 8 jaar te blijven doen.
Andere opvallende aanvragen , die gehonoreerd zijn via het Koninklijk Conservatorium binnen gekomen.
Het was voor een student uit Hong Kong die een dirigenten opleiding opleiding volgt.
De tweede aanvraag via Koninklijk Conservatorium was een aanvraag om een muziekschool op te zetten in
een achterstands wijk van Havanna Cuba. Waar 32 kinderen muziek les kunnen krijgen bij het Centro
Sinfonico Infantini .
Dit verslag is goedgekeurd in februari 2019.
De voorzitter bij afwezigheid :

G van der Ende.
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3. Jaarrekening

Stichting Familie Netco te Haarlem

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

3.832

6.564

3.832

6.564

3.832

6.564

3.832

6.564

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1

Totaal activazijde
Passiva
STICHTINGSVERMOGEN

2

Bestemmingsreserves (privaat)

3

Totaal passivazijde

5

Stichting Familie Netco te Haarlem

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€
Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

€

2018
€

4

Totaal van bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

2019
€

5

Totaal van netto resultaat

2.585

3.180

-2.585

-3.180

-147

-143

-2.732

-3.323

-2.732

-3.323

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve (privaat)
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Familie Netco is feitelijk en statutair gevestigd op Alexanderstraat 10, 2011 VE te Haarlem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64671742.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Familie Netco, statutair gevestigd te Haarlem (Alexanderstraat 10) bestaan
voornamelijk uit het stimuleren van de ontwikkelng van mensen op het gebied van kennis en vaardigheden,
in de meest ruime zin.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Familie Netco zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva 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
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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
31-12-2019
€

31-12-2018
€

3.832

6.564

1 Liquide middelen
Triodos Bank
Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA
2 Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (privaat)
€
6.564

Stand per 1 januari 2019
Mutatie uit resultaatverdeling

-2.732

Stand per 31 december 2019

3.832

3 Bestemmingsreserves (privaat)
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve (privaat)
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
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3.832

6.564

2019
€

2018
€

6.564
-2.732

9.887
-3.323

3.832

6.564
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

2.585

3.180

2019
€

2018
€

147

143

4 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Toegekende bijdragen

Gemiddeld aantal werknemers
Stichting Familie Netco heeft geen werknemers in dienst.

Financiële baten en lasten

5 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente

Haarlem, 13 februari 2020
Stichting Familie Netco

G.M. van der Ende
Voorzitter/ Secretaris

D.H.A.G. van Weerlee
Penningmeester
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