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Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting NewBees bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de integratie in de 
samenleving en toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt vergroten voor groepen die hiertoe afstand hebben.  
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Balans per 31 december 2021 

 
ACTIVA 

 
  

31 december 2021
 

  
31 december 2020

   €  €  €  € 
         
Vaste activa         

Financiële vaste activa       
  Deelnemingen  1  1  
   1  1 
Vlottende activa 
Vorderingen      
  Overlopende activa  74.982  66.901  
   74.982  66.901 
      
Liquide middelen   243.095  230.959 
      
   318.078  297.861 
 
       

PASSIVA       

 
Eigen vermogen 

 

  

 

  
  Algemene reserve  6.091   3.845  
  Bestemmingsreserve  -   -  
   6.091   3.845 
       
       
Kortlopende schulden       

Schulden aan deelnemingen  -   54  
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
311.987  

 
293.962 

 

   311.987   294.016 
   318.078   297.861 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 
 

 
 

   2021  Begroot  2020 
   €  €  € 
        
Baten   667.931  677.000  616.211 

Besteed aan doelstellingen   663.123  674.500  610.172 
Wervingskosten   -  -  - 
Kosten van beheer en administratie   2.241  2.500  2.188 
Som van de lasten   665.364  677.000  612.360 

        
Financiële baten en lasten   -321  -  - 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen   -  -  -52.222 
Saldo van baten en lasten   2.246  -  -48.371 

        

Bestemming saldo        

Toevoeging / Onttrekking aan:        
Algemene reserves   2.246    -34.857 
Bestemmingsreserve immateriële vaste activa     -    -13.514 
Resultaat na belastingen   2.246    -48.371 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn “Rjk C2 kleine fondsenwervende 
organisaties” zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting NewBees bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de integratie in de 
samenleving en toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt vergroten voor groepen die hiertoe afstand hebben. 
 
Vestigingsadres 
Stichting NewBees (geregistreerd onder KvK-nummer 65443101) is feitelijk gevestigd aan Chris Lebeaustraat 
4 te Amsterdam. 
 
Verbonden partijen 
Er hebben dit boekjaar transacties plaatsgevonden met de volgende verbonden partijen: 
 
- NewBees Inclusion Solutions B.V. voor het bedrag van € 624.819 (2020: € 592.077). Dit betreft de gelieerde 
vennootschap waarmee de stichting gezamenlijk inschrijft op aanbestedingen, beschikbare middelen van 
fondsenwervende partijen en overige financieringsvormen. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te 
maken. 
 
Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt 
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt 
berekend op basis van de grondslagen van de betreffende deelneming.  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 
 
Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
Baten 
Baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.  
 
Donaties in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
 
Lasten 
De lasten zijn gevormd door alle aan het verslag jaar toe te rekenen lasten.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 
 
Vaste activa 
 
 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
NewBees Inclusion Solutions B.V. 1  1 
 1  1 
 
De stichting bezit een prioriteitsaandeel in de het kapitaal van de vennootschap. Hiermee heeft bijzondere 
rechten zoals bepaald in de statuten van NewBees Inclusion Solutions B.V. 
 
 

Vlottende activa  

 
Overlopende activa 
Nog te ontvangen subsidies c.q. donaties 74.982  66.901 
 74.982  66.901 
 
 
Liquide middelen 
ABN AMRO 243.095  230.959 
 243.095  230.959 
 
 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 
 



 
Stichting NewBees te Amsterdam 
 

 -9-  

 
Passiva 

Reserves en fondsen 
 
 
Algemene reserve 
 
 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
Stand per 1 januari 3.845  17.359 
Resultaatbestemming boekjaar 2.246  -48.371 
Mutatie bestemmingsreserve -  34.857 
Stand per 31 december 6.091  3.845 
 
 
 
 
Kortlopende schulden 
 
 
Schulden aan deelnemingen 
 
Rekening-courant NewBees Inclusion Solutions B.V. -  54 
 -  54 
 
Over de rekening-courant verhouding is in 2021 geen rente berekend (2020: 0%). Er zijn geen zekerheden 
noch aflossingsverplichtingen overeengekomen. 
 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
Vooruit ontvangen bedragen 308.384  290.462 
Nog te betalen creditrente bank 103  - 
Accountantskosten en jaarverslag 3.500  3.500 
 311.987  293.962 
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Toelichting op staat van baten en lasten over 2021 

Baten 
 2021  Begroot  2020 
 €  €  € 
      
Baten van andere organisaties zonder winststreven 182.335  227.498  369.002 
Baten van subsidies van overheden 478.504  409.056  242.859 
Baten van bedrijven -  -  350 
Donaties van particulieren 7.092  -  4.000 
 667.931  636.554  616.211 
 
 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 
      
Kansfonds -480  -  40.000 
Oranjefonds* 75.998  131.498  152.502 
Dioraphte 94.817  96.000  95.000 
VSBfonds 12.500  -  - 
Stichting Doen -  -  50.000 
Instituut GAK -500  -  31.500 
 182.335  227.498  369.002 
 
Oranjefonds 
      
Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden (20201679)* 31.500  31.500  67.500 
Amersfoort 2021 (20201678) -  1.500  15.000 
Groeiprogramma (20210146)* 17.498  17.498  37.502 
Amstelveen (20211642) -  -  25.000 
Rotterdam (20202353) -  27.000  - 
Arnhem (20202352) -  27.000  - 
Amstelveen (20201060) -  -  7.500 
Leeuwarden (20202354) 27.000  27.000  - 
 75.998  131.498  152.502 
 
Baten per doelstelling 
      
Project Zaandam 171.534  150.000  140.000 
Project Amsterdam 60.109  79.200  102.848 
Project Amersfoort 63.890  75.700  83.797 
Project Amstelveen -  -  53.043 
Project Rotterdam 51.548  103.384  57.556 
Project Arnhem 66.442  56.700  37.500 
Project Leeuwarden 69.705  100.198  48.000 
Project Haarlemmermeer 4.253  -   
Project CRM-Services 12.083  -   
Project Nederland 168.368  71.372  103.718 
 667.931  636.554  616.211 
 
Besteed per doelstelling 
      
Project Zaandam 171.534  150.000  140.000 
Project Amsterdam 60.109  79.200  102.848 
Project Amersfoort 63.805  75.700  83.797 
Project Amstelveen -  -  53.043 
Project Rotterdam 51.548  103.384  57.556 
Project Arnhem 66.442  56.700  37.500 
Project Leeuwarden 69.705  100.198  48.000 
Project Zelf aan Zet -  -  340 
Project Haarlemmermeer 4.253  -   
Project CRM-Services 12.083     
Project Nederland 163.644  68.872  87.088 
 663.123  634.054  610.472 
 
*Vanwege Corona zijn deze projecten uitgesteld. Baten in 2020 waren hierdoor lager dan verwacht.   
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Kosten van beheer en administratie 
 2021  Begroot  2020 
 €  €  € 
      
Algemene kosten 2.241  2.500  2.188 
 2.241  2.500  2.188 
 
 
 
Algemene kosten 
      
Accountantskosten 2.118  2.000  2.000 
Overige algemene kosten 123  500  188 
 2.241  2.500  2.188 
 
 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen 
      
NewBees Inclusion Solutions B.V. -  -  -52.222 
 -  -  -52.222 
 
 
Personeelskosten 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
In het verslagjaar waren gemiddeld geen personeelsleden in loondienst bij de stichting werkzaam (2020: 0).  
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Amsterdam, 5 april 2022 
 
Het bestuur: 
 
 
 
 
A.S. Trythall     M.C.A. Goos 
 
 
 
 
 
H. Zwietering     A.M. Visser 
 
 

Rob Schipper

Rob Schipper
2 juni 2022
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Staat van baten en lasten per locatie 2021 
 

 
*Vanwege Corona zijn deze projecten uitgesteld. Baten in 2020 waren hierdoor lager dan verwacht.   
 
 
 
 
 
 
 

 Nederland Zaandam Amsterdam Amersfoort Haarlemmer-
meer 

Rotterdam Arnhem Leeuwarden Zelf aan 
Zet 

CRM-
Services 

Totaal 

Andere organisaties zonder 
winststreven 

17.248 - 29.493 10.777 - 32.106 44.606 48.106 - - 182.335 

Subsidies van overheden 144.028 171.534 30.616 53.113 4.253 19.442 21.836 21.599 - 12.083 478.504 
Baten van particulieren 7.092 - - - - - - - - - 7.092 
Totaal baten 168.368 171.534 60.109 63.890 4.253 51.548 66.442 69.705 - 12.083 667.931 
            
Vrijwilligersvergoedingen 2.370 5.530 6.970 6.710 720 4.420 4.548 2.372 2.380 - 36.020 
Overige projectkosten 2.284 - - - - - - - - - 2.284 
NewBees Inclusion Solutions B.V. 158.990 166.004 53.139 57.095 3.533 47.128 61.894 67.333 -2.380 12.083 624.819 
Besteed aan doelstelling 163.644 171.534 60.109 63.805 4.253 51.548 66.442 69.705 - 12.083 663.123 
            
Kosten van beheer en administratie -2.241 - - - - - - - - - -2.241 
Financiele baten en -lasten -321 - - - - - - - - - -321 
Aandeel in het resultaat van 
deelnemingen 

- - - - - - - - - - - 

            
Saldo van baten en lasten 2.161 - - 85 - - - - - - 2.246 
            
Andere organisaties zonder 
winststreven 

           

Oranjefonds 20210146* 17.498 - - - - - - - - - 17.498 
Oranjefonds 20201679* - - - - - 10.500 10.500 10.500 - - 31.500 
Oranjefonds 20202354 - - - - - - - 27.000 - - 27.000 
Stichting VSB Fonds - - - - - - 12.500 - - - 12.500 
Instituut GAK -250 - -177 -73 - - - - - - -500 
Stichting Doen - - - - - - - - - - - 
Stichting Dioraphte - - 30.000 11.000 - 21.606 21.606 10.606 - - 94.817 
Kansfonds - - -330 -150 - - - - - - -480 
Totaal 17.248 - 29.493 10.777 - 32.106 44.606 48.106 - - 182.335 
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Staat van baten en lasten per project 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Vanwege Corona zijn deze projecten uitgesteld. Baten in 2020 waren hierdoor lager dan verwacht.   

 Algemeen Oranje fonds 
Groeiprogramma 

Totaal 

Andere organisaties zonder winststreven 165.087 17.248 182.335 
Subsidies van overheden 478.504 - 478.504 
Baten van particulieren 7.092 - 7.092 
Totaal baten 650.683 17.248 667.931 
    
Vrijwilligersvergoedingen 36.020 - 36.020 
Overige projectkosten 2.284 - 2.284 
NewBees Inclusion Solutions B.V. 607.571 17.248 624.819 
Besteed aan doelstelling 645.875 17.248 663.123 
    
Kosten van beheer en administratie -2.241 - -2.241 
Financiële baten en lasten -321 - -321 
    
Saldo van baten en lasten 2.246 - 2.246 
    
Andere organisaties zonder winststreven    
Oranjefonds 20210146* - 17.498 17.498 
Oranjefonds 20201679* 31.500 - 31.500 
Oranjefonds 20202354 27.000 - 27.000 
Stichting VSB Fonds 12.500 - 12.500 
Instituut GAK -250 -250 -500 
Stichting Dioraphte 94.817 - 94.817 
Kansfonds -480 - -480 
Totaal 165.087 17.248 182.335 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting NewBees 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening  2021 van Stichting NewBees te Amsterdam gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting NewBees per 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn C2 RJK, "Kleine 
fondsenwervende organisaties".  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NewBees zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
  

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij.  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn C2 RJK, "Kleine fondsenwervende 

organisaties" is vereist voor de overige gegevens.   
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn C2 RJK, 
"Kleine fondsenwervende organisaties" en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in 
overeenstemming met Richtlijn C2 RJK, "Kleine fondsenwervende organisaties".  

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn C2 RJK, "Kleine fondsenwervende 
organisaties".  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is 
om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. 
 Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
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bestaan of de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  
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- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.   

 

Den Haag, 2 juni 2022  

Taxture Audit B.V.  

 

 

D. Beck RA   


