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IFAA Accountants & Belastingadviseurs, Singel 148,1015 AG Amsterdam, ING bank NL05INGB0656004916 KvK nr 34146099 

Aan het bestuur van
Stichting NewBees  
Van Kinsbergenstraat 146  
1057 PT  Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

03.00.54 SP / EZ 30 mei 2017

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 28.025 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
van € 111, samengesteld.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting NewBees te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en
de winst-en-verliesrekening over 2016 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting NewBees. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 van uitgaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 3 -

_____________________________________________________________________________



IFAA Accountants & Belastingadviseurs, Singel 148,1015 AG Amsterdam, ING bank NL05INGB0656004916 KvK nr 34146099 

3                Algemeen

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting NewBees bestaan voornamelijk uit het bevorderen en nastreven
van het algemeen belang, en meer in het bijzonder een groeiende en effectieve organisatie te
zijn die de integratie in de samenleving en toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt wil vergroten
voor groepen die hiertoe afstand hebben. In eerste instantie in, maar niet gelimiteerd tot
Nederland.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 26 februari 2016 verleden voor notaris A.M.G.C.S van Daelen te
Amsterdam is opgericht de Stichting NewBees. De activiteiten worden met ingang van
voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de
Stichting NewBees. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65443101.

3.3                Bestemming van de winst 2016

De winst over 2016 bedraagt € 111. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder
de overige gegevens van het financieel verslag.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IFAA

E. Zeeman
Accountant-Administratieconsulent

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)

31
december

2016

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 19.868
Liquide middelen  (2) 8.157

 28.025

 28.025

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Cumulatief exploitatie overschot 111

Langlopende schulden  (3) 5.000

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 22.914

 28.025

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

€

Baten  (5) 77.268

Kosten

Personeelskosten  (6) 11.186
Overige bedrijfskosten  (7) 65.875

77.061

Bedrijfsresultaat 207

Financiële baten en lasten  (8) -96
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -

Saldo van baten en lasten 111

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vestigingsadres

Stichting NewBees (geregistreerd onder KvK-nummer 65443101) is feitelijk gevestigd op Van
Kinsbergenstraat 146 te Amsterdam.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden en overlopende passiva

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Inkomsten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. De directe kosten
van deze inkomsten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 

€

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 19.868

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen donaties van Stichting Kansfonds 19.868

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 8.157

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________

- 9 -
_____________________________________________________________________________



IFAA Accountants & Belastingadviseurs, Singel 148,1015 AG Amsterdam, ING bank NL05INGB0656004916 KvK nr 34146099 

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Cumulatief exploitatie overschot 111

 

31-12-2016 

€

3. Langlopende schulden
Overige schulden 5.000

Overige schulden
Schuld M.C.J Dresen 5.000

Er zijn geen zekerheden afgegeven voor de lening. Er wordt geen rente berekend en er is geen
aflossingschema opgesteld. 

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

Personeelskosten 3.764
Accountantskosten 1.000
Nog te ontvangen facturen 18.150

22.914

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016

€

5. Baten

Donaties Stichting Kansfonds 39.868
Overige donaties 37.400

77.268

6. Personeelskosten

Overige personeelskosten 11.186

Overige personeelskosten

Uitzendkrachten 9.811
Reis- en verblijfkosten 497
Kantinekosten 50
Vrijwilligers vergoeding 700
Overige personeelskosten 128

11.186

11.186

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers in dienst.

7. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 96
Kantoorkosten 729
Projectkosten 60.995
Verkoopkosten 2.613
Algemene kosten 1.442

65.875

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 18
Drukwerk 228
Automatiseringskosten 372
Telefoon 28
Contributies en abonnementen 10
Verzekering 73

729

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________
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2016

€

Projectkosten

Kosten platform NewBees 60.995

In 2016 is voor een bedrag van € 60.995 uitgegeven aan een platform welke ondersteunend is
aan de diensten van Stichting NewBees. De kosten zijn gedekt door een bijdrage van Fonk
Mobile B.V. (€ 34.800) en Stichting Kansfonds (€ 26.194). De totale bijdrage van Stichting
Kansfonds bedroeg voor het jaar 2016 € 39.868. De donatie van Fonk Mibile B.V. betrof een "in
kind" donatie. 

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 594
Representatiekosten 437
Reis- en verblijfkosten 1.582

2.613

Algemene kosten

Accountantskosten 1.000
Notariskosten 442

1.442

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -96

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 96

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 30 mei 2017

  
A. Dresen M.C.A. Goos

  
A.S. Trythall J.C.M. Hoekman-Wijgerse

Stichting NewBees te Amsterdam
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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