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Stichting Nieuw Wij
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP  Amsterdam

Amsterdam 30 maart 2020
77562/30615

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Nieuw Wij te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nieuw Wij te Amsterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019, met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening, die wij
hebben samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële
verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie
klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Nieuw Wij.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening
Wij vestigen de aandacht op het punt gebeurtenissen na balansdatum in verband met het Corona virus. In deze
toelichting, wordt de onzekerheid uiteengezet met betrekking tot het corona virus en de eventuele gevolgen voor
de entiteit. Volgens de toelichting is een inschatting van de gevolgen van het Corona virus op de inkomsten en
uitgaven nog niet te maken, maar is de verwachting dat de Stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten.
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

Amsterdam, 30 maart 2020

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

SIGNER1

M. Karman RA
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2019
Budget
2019 2018

€ € €

Baten 215.050 210.000 303.477

Overige personeelskosten 108.912 124.000 292.540
Huisvestingskosten 3.782 4.000 2.862
Exploitatie online platform 65.590 70.000 14.006
Algemene kosten 4.511 6.000 4.274
Directe projectlasten 32.229 - -

Som der bedrijfslasten 215.024 204.000 313.682

Netto resultaat 26 6.000 -10.205
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

2019 2018
€ % € %

Activa

Vorderingen 23.139 68,0 31.297 89,7
Liquide middelen 10.880 32,0 3.603 10,3

34.019 100,0 34.900 100,0

Passiva

Eigen vermogen 3.829 11,3 3.803 10,9
Kortlopende schulden 30.190 88,7 31.097 89,1

34.019 100,0 34.900 100,0

Analyse van de financiële positie

2019 2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 23.139 31.297
Liquide middelen 10.880 3.603

34.019 34.900
Kortlopende schulden -30.190 -31.097

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 3.829 3.803

Vastgelegd op lange termijn

GEFINANCIERD MET OP LANGE TERMIJN BESCHIKBARE MIDDELEN 3.829 3.803

Financiering

Eigen vermogen 3.829 3.803
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Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

SIGNER2

K.W. de Bie
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BESTUURSVERSLAG 
 

Algemene informatie 

Stichting Nieuw Wij is statutair gevestigd in Amsterdam en is als stichting ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 59644168. De stichting is op 6 januari 2014 opgericht. 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, 
religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers. 

Een veelgebruikte standaard voor verslaglegging op basis van maatschappelijke impact is 
de Social Reporting Standard. Nieuw Wij hanteert als sociale onderneming dan ook deze 
methodiek voor korte en bondige verslaglegging. 

Een veelgebruikt template waarin de logische samenhang tussen input en output wordt 
vastgelegd maakt onderdeel uit van de Social Report Standard. In dit geval gebruiken we 
hiervoor de benaming Logic Model Template aangezien dit de gangbare benaming is. 

In de opzet die door Nieuw Wij wordt gehanteerd voor haar beleidsmatige documentatie zijn 
het businessplan en de begroting, op basis waarvan deze Logic Model Template wordt 
opgesteld, de documenten die de Social Reporting Standard compleet maken. Dit verslag is 
een management samenvatting van deze documenten. 

Systemische verandering 

Nieuw Wij werkt als sociale onderneming volgens de principes van systemische 
verandering, dat wil zeggen dat Nieuw Wij de burgermaatschappij (civil society) wil bereiken 
middels haar online kanalen en het samenwerken met beslissingsbevoegden in het 
onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. 

Het bestuur van Nieuw Wij 

Het bestuur van Nieuw Wij bestond in 2019 uit: 

Mw. Manuela Kalsky – voorzitter 
Mw. Ida Overdijk – secretaris 
Dhr. Koos Spanjer – penningmeester  
Dhr. Geert van Rumund – bestuurslid 

Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 22 februari, 19 april, 14 juni, 27 september, 11 
oktober en 11 december. Op 15 november vond er een plenaire vergadering met bestuur en 
staf plaats, waarin geëvalueerd en vooruit gekeken werd. In de bestuursvergaderingen 
kwamen het businessplan, het beleidsplan, de taakverdeling in het kernteam, de begroting 
van 2019 en het beleid voor de langere termijn aan de orde.  Vanwege langdurige ziekte van 
de voorzitter heeft de vice-voorzitter haar taken gedurende een aantal maanden 
overgenomen.  
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Output 2019 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste output op basis van input en activiteiten in 
2019: 

Programma Communicatie 

 Nieuw Wij heeft circa 280 interviews en opinieartikelen gepubliceerd; 

 Er zijn 50 vacatures geplaatst op Nieuwwij.nl; 

 Nieuwwij.nl is gemiddeld door 50.000 unieke bezoekers per maand bezocht; 

 Nieuw Wij heeft op Facebook en Twitter 13.000 volgers; 

 Momenteel zijn er 3.400 abonnees op de Nieuw Wij nieuwsbrief; 

 Nieuw Wij heeft Bonte Was Podcast gelanceerd met portretten van beeldbepalende 
figuren uit de mainstream media met als thema: diversiteit in de media; 

 Nieuw Wij heeft een nieuwe themareeks gelanceerd genaamd De Vijf Zuilen, waarbij de 
islamitische vijf zuilen persoonlijk werden ingevuld door moslims en niet-moslims; 

 Nieuw Wij heeft in samenwerking met The Hague Peace Projects en Republiek 
Allochtonië een project uitgevoerd dat de berichtgeving over moslims in de vier grootste 
Nederlandse dagbladen analyseerde; 

 Nieuw Wij werkte samen met vijf communicatiepartners: De Linker Wang, Volzin, 
Republiek Allochtonië, Pakhuis De Zwijger en de Evangelische Omroep; 

 Nieuw Wij heeft het project Vrienden van Nieuw Wij een extra impuls gegeven door de 
website zo in te richten dat lezers zich eenvoudiger kunnen abonneren op Nieuw Wij. 
Nieuw Wij heeft hierdoor nu 200 betalende vrienden, een groei van 100 vrienden, per 
einde 2019. 

Programma Diensten 

 Nieuw Wij heeft het project Sign of the Times voortgezet en afgerond met het online 
plaatsen van het lespakket voor het VO en MBO; 

 Nieuw Wij heeft het concept van de Nieuw Wij Academy verder uitgewerkt en diverse 
inhoudelijke en fondsenpartners weten te betrekken; 

 Nieuw Wij heeft diverse trainers en adviseurs aangeboden via haar netwerk, o.a. bij het 
Christelijk College Groevenbeek in Putten, de Hogeschool Rotterdam, STEK Den Haag, 
het MBO Practoraat Verschillen Verbinden en het LCKA (Kunst en Cultuur); 

 Nieuw Wij heeft twee Compassiecolleges georganiseerd in samenwerking met de 
Beweging van Barmhartigheid. 

 Nieuw Wij heeft adviesdiensten geleverd inzake het internationale symposium A Sense 
of Belonging dat op 16 en 17 mei in Amsterdam plaatsvond. 

 Nieuw Wij heeft één stagiair begeleid van de Bildung Academy. 

 Nieuw Wij heeft deelgenomen aan de internationale conferentie Building Cohesive 
Societies in Singapore; 

 Nieuw Wij is begonnen met een nieuwe traditie: Podium Nieuw Wij, een 
debatprogramma met professionals en deskundigen over thema’s die raken aan 
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Meer dan 100 deelnemers waren aanwezig 
tijdens het debat in Pakhuis De Zwijger, onze samenwerkingspartner. 
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Social Mapping 

 Nieuw Wij heeft de dienst Social Mapping in samenwerking met de Social Mapping 
Company verder ontwikkeld; 

 Nieuw Wij heeft voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
onderzoek gedaan naar vernieuwers op de thema’s diversiteit en inclusie in de 
provincies Overijssel en Zuid-Holland; 

 De Social Mapping Company heeft voor de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan 
naar influencers op de thema’s diversiteit en inclusie binnen een religieuze 
gemeenschap van Amsterdam. Vanuit Nieuw Wij is daar een essentiële bijdrage 
geleverd.  

 Nieuw Wij heeft voor deze onderzoeken circa 150 interviews met sociale vernieuwers 
afgenomen. 

Financieel verslag 2019 

Algemeen 

Nadat 2018 met een negatief resultaat afgesloten moest worden, zijn in 2019 de baten en 
lasten met elkaar in evenwicht gebleven. Een positief begroot resultaat kon nog net niet 
gerealiseerd worden. Het vermogen blijft daardoor ultimo 2019 op gelijk niveau als in 2018.   

Balans  

Het vermogen blijft ruim +€3.800 ultimo 2019. Met uitzondering van de afrekeningen bij de 
fondsen/subsidiegevers zijn nagenoeg alle debiteuren ultimo 2019, inmiddels ontvangen. 

Exploitatie 

Met een miniem resultaat van +€26 is 2019 positief afgesloten. De toename van de 
inkomsten van de Vrienden is belangrijk voor het draagvlak om als sociale onderneming ook 
breed bijdragen te ontvangen. Bijdragen, soms voortvloeiend uit meerjarige afspraken en 
relaties werden ontvangen van Kerk en Wereld (PKN), Stichting Oikos en Stichting Porticus.  

Projectmatige bijdragen zijn ontvangen van Stichting Woudschoten en Kerk en Wereld 
(beide ten behoeve van de Nieuw Wij Academy), van Stichting Democratie en Media (Bonte 
was podcast), de Haella Stichting (Compassiecolleges). En uiterst positief is de nieuwe 
relatie die aangegaan werd met het VSBfonds voor het omvangrijke project Nieuw Wij Lab, 
dat zijn start in 2019 kende. 

Voor de projecten die in 2019 gestart zijn en doorlopen in 2020 van de Nieuw Wij Academy 
en Nieuw Wij Lab zijn in de jaarrekening 2019 de ontvangen voorschotten van 
respectievelijk €11.250 en €19.500 als baten verantwoord. 

De onderzoeken c.q. inzet voortkomend uit social mapping activiteiten vormen inmiddels een 
versteviging van de inkomstenbasis.  

Met een duidelijke beheersing van de lasten zijn deze t.o.v. de begroting behoorlijk in 
evenwicht. De specificaties in deze jaarrekening brengen dit in beeld.  
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Voornemens voor 2020 

Nieuw Wij heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, 
religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers. 
Nieuw Wij heeft twee hoofdactiviteiten: 

1. Het onderhouden van het multimediale platform Nieuwwij.nl waarin een schat aan 
artikelen, interviews, video's en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen 
tussen verschillende groepen in de maatschappij.  

2. Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten over diversiteit en de 
dilemma's in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor 
gebruikt de stichting het label Nieuw Wij Academy. 

In 2019 heeft Nieuw Wij de organisatie ingericht langs twee pijlers: Communicatie (online) 
en Diensten (offline). Het voordeel van deze stap was dat de online- en offlineprojecten met 
elkaar geïntegreerd konden worden. Voor 2020 is een volgende ontwikkeling voorzien, 
namelijk meer nadruk op Nieuw Wij als projectorganisatie. De diverse online en offline 
werkzaamheden komen binnen diverse projecten tot uiting. Het leidt tot minder algemene 
overheadkosten (vaste lasten) en zorgt voor een verdergaande activering van het Nieuw Wij 
netwerk (maatschappelijke impact), waarin partners een rol krijgen in de ontwikkeling en 
uitvoering van de Nieuw Wij doelen. Een kleine kernorganisatie stuurt dan de lopende en 
nieuw te ontwikkelen projecten aan. 

De plannen voor 2020 

Programma Communicatie 

 Het project ‘Vrienden van Nieuw Wij’ wordt verder uitgebouwd. Middels een campagne 
beoogt Nieuwwij.nl meer donaties voor de website te genereren; 

 De website van Nieuw Wij krijgt op onderdelen nieuwe functionaliteiten en wordt zo 
doorontwikkeld tot een innovatief platform; 

 Er wordt een innovatief mediaproject opgestart dat aansluit bij het gedachtegoed van 
Nieuw Wij, zoals de voortzetting van podcasts; 

 De Nieuw Wij beleidsthema’s Superdiversiteit, Zingeving en Nieuwe Netwerken worden 
verder uitgewerkt met journalistieke artikelen; 

 Podium Nieuw Wij krijgt een vervolg. Toonaangevende sprekers van Nieuw Wij en uit 
het netwerk van Nieuw Wij agenderen actuele maatschappelijke thema’s op het gebied 
van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit; 

 Nieuw Wij voert het project Nieuw Wij Lab uit, dat inzet op het tegengaan van 
discriminatie, en waarvoor een uitgebreide publiekscampagne opgezet wordt. 

Programma Diensten 

 De programmeringstakken Nieuw Wij Leert, Nieuw Wij Werkt en Nieuw Wij Adviseert 
worden ondergebracht in de Nieuw Wij Academy. Nieuw Wij gaat van vraaggericht naar 
aanbodgericht werken; 

 De Nieuw Wij Academy als digitaal leerplatform wordt verder ontwikkeld; 

 De Nieuw Wij Academy start in het voorjaar 2020 met een online module over 
waardengedreven werk voor scholieren;  

  

 

 

.  

 



 
 

 Vanuit de Nieuw Wij Academy worden in samenwerking met netwerkpartners 
programma’s ontwikkeld voor het MBO en HBO/WO op het thema van waardengedreven 
werk in een superdiverse samenleving; 

 Het businessmodel van de Nieuw Wij Academy wordt ontwikkeld; 

 De Compassiecolleges (in samenwerking met Beweging van Barmhartigheid) worden 
voortgezet onder voorbehoud van financiering; 

 Social Mapping als dienst wordt in samenwerking met Social Mapping Company verder 
ontwikkeld en geëxploiteerd. 
 

Begroting 2020 

In de begroting 2020 zijn projectinkomsten begroot voor +€199.000 en overige inkomsten 
van +€35.000  hetgeen uitkomt op een totaal aan baten van +€235.000. De directe lasten 
voor de projecten zijn begroot op –€171.000. De indirecte lasten op projecten en de lasten 
voor de online activiteiten en website bedragen ca. –€64.000. De totale lasten in de 
begroting 2020 zijn geraamd op –€235.000. Er is daarmee sprake van een sluitende 
begroting. Nieuwe projecten zullen leiden tot een bijstelling van de begroting 2020. 

 

 

Amsterdam, 10 april 2020 

Manuela Kalsky – voorzitter 
Koos Spanjer – penningmeester 
Ida Overdijk – secretaris 
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 10.277 3.830
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.612 14.949
Overige vorderingen en overlopende activa 4.250 12.518

23.139 31.297

Liquide middelen
Kas - 13
Postbank 752 751
Triodos NL50 TRIO 0338 4388 31 10.128 2.839

10.880 3.603

34.019 34.900
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve 3.829 3.803

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 20.690 29.598
Overige schulden en overlopende passiva 9.500 1.499

30.190 31.097

34.019 34.900
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019
Budget
2019 2018

€ € €

Baten
Subsidies, donaties en giften 45.000 90.000 159.814
Vergoedingen eigen activiteiten 43.536 50.000 143.663
Vergoedingen projecten 126.514 70.000 -

215.050 210.000 303.477

Lasten
Personeelskosten 108.912 124.000 292.540
Overige bedrijfskosten 106.112 80.000 21.142

Som der bedrijfslasten 215.024 204.000 313.682

Netto resultaat 26 6.000 -10.205

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Overige reserve 26 -10.205
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 26 -10.205

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren -6.447 -284
Afname (toename) van overige vorderingen 14.087 -8.937
Overlopende activa 518 -518
Toename (afname) van overige schulden
(exclusief banken) -907 -2.649

7.251 -12.388

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.277 -22.593

Mutatie geldmiddelen 7.277 -22.593

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode 3.603 26.196
Toename (afname) van geldmiddelen 7.277 -22.593

Geldmiddelen aan het einde van de periode 10.880 3.603
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Stichting Nieuw Wij
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Nieuw Wij is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59644168.
Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de totale baten en de totale lasten.
De bestemming van het saldo van baten en lasten wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 
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Stichting Nieuw Wij
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TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

2019 2018
€ €

HANDELSDEBITEUREN

Vorderingen op handelsdebiteuren 10.277 3.830

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 8.612 14.949

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Te ontvangen bijdragen 4.250 12.000
Waarborgsommen - 518

4.250 12.518

Het te ontvangen bedrag betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk voor de projecten Online Platform  € 2.500
en Sign of the times € 1.750.

Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige reser-
ve

€
Stand per 1 januari 2019 3.803
Uit resultaatverdeling 26

Stand per 31 december 2019 3.829

2019 2018
€ €

OVERIGE RESERVE

Stand per 1 januari 3.803 14.008
Uit resultaatverdeling 26 -10.205

Stand per 31 december 3.829 3.803

KORTLOPENDE SCHULDEN

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN

Crediteuren 20.690 29.598

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Nog te betalen kosten 9.500 1.499
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Het DSTS biedt op het adres Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam onderdak aan Stichting Nieuw Wij.
De ingangsdatum is 1 januari 2017 en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij een der partijen deze
dienstverlening wil beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Corona virus

“Hoewel lastig in te schatten op dit moment, is duidelijk dat diverse activiteiten vertraging zullen ondervinden,
omdat deze bijeenkomsten met grote(re) hoeveelheden mensen omvatten. Een inschatting daarvan zowel voor de
opbrengsten als de uitgaven is nu nog niet te maken. Ook zullen vermoedelijk inkomsten uit sales-activiteiten
stagneren. Fondsen laten over het algemeen weten begrip te hebben voor vertraging in de realisatie.”
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019
Budget
2019 2018

€ € €

BATEN
Subsidies, donaties en giften 45.000 90.000 159.814
Vergoedingen eigen activiteiten 43.536 50.000 143.663
Vergoedingen projecten 126.514 70.000 -

215.050 210.000 303.477

SUBSIDIES, DONATIES EN GIFTEN
Subsidies, donaties en giften 45.000 90.000 159.814

Specificatie Subsidies, donaties en giften
Protestantse Kerk in Nederland 10.000 23.250
Oikos 15.000
KNR Konferentie Nederlandse Religieuzen 5.000
NN 20.000 40.000
Gemeente Amsterdam 15.000
VSB Fonds 10.000
Stichting Woudschoten Wij Werkt project 20.000
Stichting Woudschoten Wij Adviseert 20.000
Stichting Woudschoten online platform 20.000
Protestantse Diaconie 2.250
St. DSTS 1.850
Overige 2.464

Totaal 45.000 159.814

VERGOEDINGEN EIGEN ACTIVITEITEN
Advertenties en vacatures 2.972 3.000 2.309
Mediapartners 14.632 20.000 2.215
Opbrengst mediapakketten 7.260 7.000 16.482
Redactionele ondersteuning Wij-netwerk - - 4.066
Vergoedingen vanuit personele inzet - - 29.031
Vergoeding reiskosten - - 68
Vergoeding vanuit projecten voor personele inzet - - 87.318
Vrienden van Stichting Nieuw Wij 10.466 10.000 2.174
Trainingen 8.206 10.000 -

43.536 50.000 143.663

VERGOEDINGEN PROJECTEN
Begroting Projecten - 70.000 -
Academy 56.250 - -
Lab 19.500 - -
Sign of Times 10.750 - -
Social Mapping 22.795 - -
Bonte was podcast 15.000 - -
Lezingen en spreekbeurten 1.619 - -
Compassie Colleges 600 - -

126.514 70.000 -

PERSONEELSKOSTEN

Overige personeelskosten 108.912 124.000 292.540

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en maakt gebruik van inleenkrachten en vrijwilligers.
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Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

2019
Budget
2019 2018

€ € €

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 6.695 7.000 6.073
Zakelijk leider 10.000 11.000 26.650
Programmaleiding 60.875 60.000 -
Programmacoordinatie 19.992 20.000 -
Vrijwilligers en freelancers 4.658 20.000 -
Officemanagement 6.333 6.000 -
Salesmanagement 359 - -
Hoofdredacteur - - 11.632
Redacteur - - 45.630
Programmamanager Wij Leert - - 31.125
Programmamanager Wij werkt - - 15.000
Projectmanager Wij Adviseert - - 2.850
Vergoeding freelancers - - 19.431
Kosten vrijwilligers - - 6.685
Onkosten vrijwilligers - - 958
Bijdrage dienstverlening Dominicaans Studiecentrum - - 13.000
Projectmanagement waaronder Social Mapping - - 113.506

108.912 124.000 292.540

HUISVESTINGSKOSTEN

Betaalde huur inclusief energiekosten 3.000 4.000 2.862
Locatie en/of catering interne organisatie 782 - -

3.782 4.000 2.862

EXPLOITATIE ONLINE PLATFORM

Representatiekosten - - 768
Redactie en website 59.764 65.000 -
Onderhoud en service website 4.424 5.000 4.599
Communicatie en marketing 702 - 8.295
Nieuwsbrief en CRM 700 - -
Onvoorzien, o.a. reis- en locatiekosten - - 344

65.590 70.000 14.006

ALGEMENE KOSTEN

Administratie- en accountantskosten 3.875 5.000 3.111
Bankkosten 228 - 176
Overige algemene kosten -3 - -1
Bureaukosten 411 1.000 988

4.511 6.000 4.274

DIRECTE PROJECTLASTEN

Academy 6.804 - -
Lab 3.000 - -
Sign of Times 8.329 - -
Bonte was podcast 10.636 - -
Nieuw Wij lezing en spreekbeurten 3.460 - -

32.229 - -

19



Stichting Nieuw Wij
Amsterdam

Voor het project E Learning, onderdeel van Academy,  zijn in 2019 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om
de digitale omgeving op de website Nieuwwij.nl in te richten voor deze leermodules. Hiervoor zijn programmaleider
Diensten, Programmaleider Communicatie en de Hoofdredacteur verantwoordelijk geweest. Investering in uren: €
2.000. Voor de lesmodules zijn 5 films, 3 webinars en 10 opdrachten/werkvormen geproduceerd met als lastenpost:
€ 7.000. De kosten voor projectoverleg en de huur van vergaderruimte ten behoeve van diverse overleggen met de
doelgroep bedraagt € 1.000. De inzet van een Officemanager voor de administratieve ondersteuning bedraagt
€ 1.250.

Voor het project Nieuw Wij Lab zijn in 2019 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het social mapping
onderzoek vanaf januari 2020 te starten. Hiervoor zijn programmacoördinator, programmaleider Diensten en
programmaleider Communicatie verantwoordelijk geweest. Investering in uren: € 3.000. De inhuur van vrijwilligers
bedraagt voor het onderzoek € 2.000. De zakelijke coördinatie van het project ter inhuur van marktpartijen om het
social mapping onderzoek af te ronden bedraagt in uren € 3.000. De kosten voor programmaoverleg en de huur
van vergaderruimte ten behoeve van diverse overleggen met het social mapping projectteam bedraagt € 9.500. De
inzet van een Officemanager voor de administratieve ondersteuning bedraagt € 2.000. De lasten zijn in het
merendeel van de gevallen in de jaarrekening verantwoord onder de overige personeelskosten, waar zij onderdeel
zijn van de daar gepresenteerde bedragen. In totaal € 19.500.

Amsterdam, 30 maart 2020

Stichting Nieuw Wij

M. Kalsky K. Spanjer I. Overdijk
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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