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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
M. Boeser
R.B.M. Grotenhuis
J. Krijt
M. Vanderkaa

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
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
2015

31 december
2014

€

€
399
1.095

1.989
678

1.494

2.667

206
0
30.457

0
0
44.969

30.663

44.969

128.925

138.106

128.925

138.106

161.082

185.742
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V.K.M.O-Katholiek Netwerk

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal

VOORZIENINGEN
Voorziening projecten

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonheffingen
Pensioenen
Overlopende passiva

31 december
2015

31 december
2014

€

€

144.712

169.253

144.712

169.253

0

0

0

0

6.569
0
9.801

6.397
38
10.054

16.370

16.489

161.082

185.742
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
V.K.M.O-Katholiek Netwerk
2015

2014

€

€

OPBRENGSTEN
Bijdrage organisaties
Bijdrage bijzondere deelnemers

126.138
1.247

111.410
1.540

Totaal bijdragen

127.385

112.950

Projecten

105.165

88.836

BRUTO-RESULTAAT

232.550

201.786

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Projecten
Afschrijvingen
Voorzieningen

131.567
27.586
28.145
7.415
14.697
1.137
9.908
5.077
29.906
1.796
0

127.504
25.776
26.375
8.898
13.663
3.259
13.519
6.037
18.625
3.350
0

-257.234

-247.006

-635
492

-1.177
388

-24.541

-44.431

TOTAAL KOSTEN

Bankrente
Bankkosten
NETTO-RESULTAAT
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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.
Stelselwijziging
Per 1 januari 2015 heeft Stichting VKMO/Katholiek Netwerk een stelselwijziging doorgevoerd met
betrekking tot de vorming van projectvoorzieningen. Per 1 januari 2015 worden er géén
projectvoorzieningen meer gevormd. De post voorzieningen is geherrubriceerd naar
het stichtingskapitaal. Het bestuur en de directie hebben geconcludeerd dat het onderscheid
tussen eigen vermogen en de voorziening projecten een kunstmatig karakter had.
De stelselwijziging leidt tot een beter inzicht in de daadwerkelijke omvang van het eigen vermogen
per balansdatum en het netto resultaat over het verslagjaar.
Om deze stelselwijziging door te voeren is de retrospectieve verwerking toegepast. Wat inhoudt dat
het stichtingsvermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar is herrekend op basis van de
gewijzigde grondslagen. Het resultaat 2014 is door de doorgevoerde stelselwijziging € 25.000 lager.
Het stichtingsvermogen is per ultimo 2014 door de doorgevoerde stelselwijzing € 124.332 hoger.
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.
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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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