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ALGEMEEN
Naam:
Stichting Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties/Katholiek Netwerk
Adres:
Sint-Janssingel 92, 5211 DA ’s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 11062, 5200 EB ’s-Hertogenbosch
RSIN:
008239083
Ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer 41083463.
Bestuur:

P.G.A.M. Hemels
T.E.M. Wijte
R.B.M. Grotenhuis
W.B. Hoeben-Los
P. Stuyt

voorzitter
secretaris/penningmeester tot april 2013
bestuurslid
bestuurslid tot april 2013
bestuurslid

Doelstelling:
De Stichting Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties/Katholiek Netwerk heeft ten doel
de bevordering van samenwerking van katholieke maatschappelijke organisaties teneinde
met name elkaars maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondersteunen en te versterken en de
katholieke levensbeschouwing op eigentijdse wijze gestalte te geven in de Nederlandse samenleving
en in het werk van de deelnemende organisaties in het bijzonder.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
Het bieden van een forum voor bezinning, inspiratie en overleg;
Zonder aantasting van de rechten van de afzonderlijke organisaties het door uitwisseling van
informatie en zienswijzen bepalen en uitvoeren van een gemeenschappelijk beleid dat de
doelstellingen en/of mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties te boven gaat en het behartigen
van gemeenschappelijke belangen op maatschappelijk, politiek en kerkelijk vlak;
Het samenwerken met andere organisaties en instellingen die vanuit een christelijke visie
vergelijkbare doelstellingen nastreven;
Alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking van de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
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BALANS
(na winstverdeling)

VASTE ACTIVA
Computerapparatuur
Inventaris

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Pensioenen
Vorderingen op korte termijn

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen

31 december
2012

31 december
2011

€

€
7.344
394

3.022
694

7.738

3.716

7.558
389
112.376

15.609
0
4.630

120.323

20.239

211.584

375.491

211.584

375.491

339.645

399.446
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V.K.M.O-Katholiek Netwerk

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

VOORZIENINGEN
Voorziening projecten

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonheffingen
Pensioenen
Overlopende passiva

31 december
2012

31 december
2011

€

€

132.309

132.222

132.309

132.222

189.332

241.332

189.332

241.332

5.696
0
12.308

4.041
808
21.043

18.004

25.892

339.645

399.446
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
V.K.M.O-Katholiek Netwerk
2012

2011

€

€

BATEN
Bijdrage organisaties
Bijdrage bijzondere deelnemers

100.830
1.240

113.920
1.540

Totaal bijdragen

102.070

115.460

Projecten

122.463

95.494

-2.000

2.000

TOTAAL

222.533

212.954

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Projecten
Afschrijvingen
Voorzieningen

211.666
13.435
31.317
19.803
2.434
-52.000

155.635
12.998
22.678
13.776
928
-33.076

-226.655

-172.939

Bankrente en bankkosten

-4.209

-5.250

NETTO-RESULTAAT

87

45.265

Giften

TOTAAL LASTEN
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Toelichting op de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, op basis van de geschatte economische levensduur. In het jaar van aanschaf,
respectievelijk bij desinvestering worden de afschrijvingen naar tijdsgelang berekend.
Boekwinsten op materiële vaste activa worden verantwoord onder de overige baten.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende percentages:
Inventaris en computer: 20%
Website
33,3%
Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig wordt op de waardering
gecorrigeerd voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden.
Voorzieningen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van projectkosten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.
De kosten van de uitgevoerde projecten worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva, voor zover deze hierboven niet zijn toegelicht, worden gewaardeerd
tegen nominale waarden.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar, op basis van verkrijgingsprijzen.
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn
verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor
voorzieningen.
Baten
De baten omvaten alle bijdragen van deelnemende organisaties, giften, projectbijdragen en dergelijke.
Lasten
De lasten worden bepaald op basis van de feitelijke uitgaafprijzen.
Rentebaten en -lasten
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het
boekjaar. De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.
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Personeel
In 2012 waren er 4 werknemers in dienst bij de Stichting VKMO-Katholiek Netwerk in de functies
van directeur/secretaris, secretaresse en 2 stafmedewerkers.
2 werknemers hebben een full time dienstverband, de overigen hadden een part-time dienstverband.
De werknemers waren in Nederland werkzaam.
Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor haar werkzaamheden.
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