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Wormerveer, 29 mei 2019
Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2017 van Stichting DeGoedeZaak
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting DeGoedeZaak. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De verklaring is opgenomen in dit
rapport.
Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting DeGoedeZaak te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgelijk Wetboek (BW). 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
DeGoedeZaak. 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
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.
Wormerveer, 29 mei 2019

WK Finance Belastingen & Accountants
w.g. M. Kremer AA

Inhoudsopgave

1

Pagina

Algemeen

1

1.1

Bestuursverslag

1.2

Grafieken

5

Jaarrekening

7

2
2.1

Balans per 31-12-2017

7

2.2

Staat van baten en lasten

8

2.3

Grondslagen van de jaarrekening

9

2.4

Toelichting balans activa

2.4.1
2.5

11

Liquide middelen

11

Toelichting balans passiva

12

2.5.1

Eigen vermogen

12

2.5.2

Kortlopende schulden

12

2.6

Toelichting staat van baten en lasten

13

2.6.1

Opbrengsten

13

2.6.2

Lasten

13

2.6.3

Personeelskosten

13

2.6.4

Overige bedrijfskosten

13

2.7

Overige toelichtingen

14

pagina: 1
KvK-nummer: 68809735
Jaarrekening 2017 van Stichting DeGoedeZaak

1 Algemeen
De Stichting DeGoedeZaak heeft de volgende handelsnamen: Stichting DeGoedeZaak. De onderneming is gezeteld in
Amsterdam. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68809735.

1.1 Bestuursverslag
1. Algemene informatie
1.1 Doelen van de stichting
De stichting "DeGoedeZaak" is opgericht op 19 Mei 2017.
De doelen van de stichting zijn:
Het ondersteunen of organiseren van campagnes die gericht zijn op het versterken van een progressieve, sociale, eerlijke,
inclusieve, duurzame en democratische samenleving en het creëren van nieuwe campagne kanalen hiervoor. De stichting is
onafhankelijk ten aanzien van politieke partijen en stromingen.
1.2.Bestuur en organisatie
De structuur van de organisatie is als volgt opgezet:
●Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het overzien van het management van de Stichting en de algemene gang
van zaken, en om de directeur en werkorganisatie van advies te voorzien.
●De werkorganisatie wordt aangestuurd door de uitvoerend directeur en is verantwoordelijk voor de realisatie van de
doelen van de stichting, de strategie, het beleid en de resultaten hiervan.
De structuur is in onderstaande tabellen weergegeven.
De compositie van bestuur en werkorganisatie is zorgvuldig samengesteld zodat de juiste mensen meepraten over de koers
en resultaten van DeGoedeZaak. Daarbij zijn ook relevante factoren zoals gender, achtergrond, netwerk en ervaring en
andere relevante skills meegenomen.
1.2.1. Samenstelling van het stichtingsbestuur
Bestuurders van de Stichting worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar, welke verlengd kan worden. Bestuurders
ontvangen geen beloning. Het bestuur komt ten minste 2 keer per jaar samen waar zij tijdens de bestuursvergadering de
voortgang van de stichting bespreken.
Het bestuur van de Stichting zag er in 2017 als volgt uit:

In 2018 is Myrthe Hilkens gestopt als voorzitter van het bestuur. Vanaf 15 oktober 2018 is Fiona Dove voorzitter
geworden.
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1.2.2 Samenstelling van de werkorganisatie
De werkorganisatie wordt aangestuurd door de uitvoerend directeur Jurjen van den Bergh. De staf rapporteert aan hem.
Het stichtingsbestuur besluit over het salaris van de uitvoerend directeur. Dit salaris valt royaal binnen de afgesproken
richtlijnen van Goede Doelen Nederland en voldoet ruimschoots aan de Wet Normering Topinkomens. DeGoedeZaak volgt
het salarishuis van de CAO Welzijn en beloont haar medewerkers conform de schalen binnen deze CAO en naar rato van
de grootte van de organisatie.
1.2.3 Personeel
Op 31 december 2018 waren er in totaal 2 medewerkers in dienst met een totaal gemiddeld dienstverband van 1,2 FTE. De
kosten hiervan zijn terug te zien op de jaarrekening. DeGoedeZaak volgt het salarishuis van de CAO Welzijn en beloont
haar medewerkers conform de schalen binnen deze CAO en naar rato van de grootte van de organisatie.
1.2.4 Lidmaatschap en organisatiebanden
Burgers kunnen lid worden van DeGoedeZaak door zich aan te melden op de e-maillijst. Lidmaatschap is gratis en betekent
in de praktijk dat het lid regelmatig e-mails ontvangt over die campagnes die over de gehele lijst verspreid worden. Over
deze lijst ontvangen ze ook regelmatig verzoeken tot feedback op de campagnes, enquêtes, vragen om vrijwillige inzet en
donatieverzoeken. Gebruikers die zich aanmelden om van één of meerdere campagnes op de hoogte gehouden te worden,
ontvangen vergelijkbare updates en verzoeken, maar dan slecht binnen de expliciete scope van de specifieke campagne. Bij
elke uiting biedt DeGoedeZaak actief de mogelijkheid de toestemming om benaderd te worden in te trekken.
DeGoedeZaak is start up member van het OPEN-Netwerk (the-open.net). Dit is een netwerk van online based progressieve
campagne-organisaties wereldwijd. Met deze organisaties wisselt DeGoedeZaak kennis en ervaring uit, uit het netwerk
ontvangt de staf training en ondersteuning. Tevens heeft DeGoedeZaak in de eerste jaren de mogelijkheid aanspraak te
doen op het OPEN Fund, bedoeld om de organisatie zo snel mogelijk tot een volledig door leden gefinancierde organisatie
te laten uitgroeien.
2. Belastingen
Voor belastingen hanteert DeGoedeZaak het fiscale nummer (RSIN) 857601738. DeGoedeZaak betaalt belasting over
salarissen. DeGoedeZaak is geen onderneming en daarom niet BTW-plichtig. DeGoedeZaak is geregistreerd als een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
3. Jaarverslag 2017
Veel progressieve Nederlanders kunnen niet al hun energie en engagement kwijt. Politieke partijen weten hun basis
onvoldoende te bereiken en het lidmaatschap van vakbonden en maatschappelijke organisaties is voor veel mensen een
brug te ver. Rechtspopulisten zijn juist vaak wel goed in staat gebleken om betrokkenheid te genereren bij veel burgers en
zo draagvlak te creëren voor een nationalistische agenda. Toch willen ook progressieve burgers graag hun schouders zetten
onder een progressiever Nederland en zoeken zij naar laagdrempelige manieren om dit te kunnen doen, zo blijkt ook uit
onderzoek dat I&O research in opdracht van DeGoedeZaak heeft uitgevoerd.
Er zijn evenwel hoopvolle ontwikkelingen: rond klimaatverandering, vluchtelingen en vrijhandelsverdragen worden brede
coalities gesloten tussen maatschappelijke organisaties en burgerbewegingen, die gezamenlijk optrekken. Ook bij
onderwerpen als privacy, digitale rechten, anti-discriminatie en voedselveiligheid zien we hetzelfde. Het onderlinge
wantrouwen van de laatste decennia maakt langzamerhand plaats voor hernieuwd aangewakkerd idealisme. Er zijn
duizenden mensen die in actie willen komen tegen bijvoorbeeld foute handelsverdragen, voor een beter klimaat, voor een
humaner vluchtelingenbeleid en tegen armoede.
Bij veel van deze onderwerpen staan betrokken en geïnformeerde burgers op die zich minder aangetrokken voelen tot meer
klassieke vormen van activisme of actieve participatie binnen maatschappelijke organisaties of politieke partijen. Deze
groepen zijn over het algemeen gevoeliger voor gerichte digitale campagnes en nieuwe vormen van mobilisatie en
gebruiken graag de digitale mogelijkheden om op nieuwe manieren hun mening te laten horen. Zij voelen zich onderdeel
van een bredere progressieve beweging. Ze delen veel van de waarden van de klassieke progressieven en belangrijker,
voelen ook de urgentie om op te staan om de progressieve waarden te beschermen tegen populistisch–nationalistisch rechts.
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Deze progressieve en geïnformeerde burgers zoeken daarom naar manieren om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het
democratische proces.
In Nederland mist tot op heden een krachtige motor voor deze bewegingen, die in staat is om effectief aantrekkelijke acties
en campagnes, gericht op progressieve thema’s te ondersteunen of op te zetten. DeGoedeZaak wil die motor zijn, door
burgers en grassroots burgerbewegingen de mogelijkheid te bieden laagdrempelig acties en petities te starten en door deze
bewegingen te helpen snel veel reikwijdte en draagvlak te krijgen. DeGoedeZaak wil deze bewegingen vanaf de start
ondersteunen en versterken, zonder dat zij onmiddellijk geclaimd worden door bestaande ngo's en politieke partijen, of
gekannibaliseerd door dure campagnebureaus. Hierdoor gaat alle aandacht naar het bereiken van het progressieve doel en
krijgen diverse burgers, juist ook die vanuit minderheden die vaak minder gehoord worden, een belangrijke stem in de
democratie.
3.1 Missie
DeGoedeZaak stelt zich ten doel vanaf het begin het bereik van progressieve Nederlanders te vergroten. Het project
versterkt initiatieven die nieuw opgezet worden en vergroot de reikwijdte van bestaande campagnes. DeGoedeZaak zoekt
actief naar het vinden van dragers van campagnes die op dat moment strategisch de progressieve beweging voeden. Hiertoe
bouwt DeGoedeZaak een e-maillijst van honderdduizenden op die in hoog tempo mensen kan bereiken en activeren om
petities te tekenen, in actie te komen, geld te doneren en de boodschap te verspreiden. Zo zorgt DeGoedeZaak ervoor dat
progressieve burgers zich gehoord en gesteund voelen en zich verzamelen rond belangrijke thema’s, samen een strategie
uitwerken en uitvoeren en een serieuze vuist maken tegen de neoliberale status quo en de dreiging van nationalistisch
rechts.
DeGoedeZaak beoogt grassroots bewegingen en burgers te vinden die de aanjagende kracht van deze organisatie kunnen
gebruiken om hun eigen progressieve onderwerp op de kaart te zetten. Daarmee krijgen vooral ook burgers wiens stem op
klassieke manieren minder goed te horen valt een podium en kans om het democratische proces te beïnvloeden.
DeGoedeZaak heeft grote oren en een sterke visie: zij zal luisteren naar de wensen en drijfveren van burgers, maar zelf
altijd een krachtige progressieve visie centraal stellen.
Het eigenaarschap van campagnes blijft primair bij de probleemeigenaren liggen. Zij beginnen en dragen in beginsel ook
de campagne. DeGoedeZaak is megafoon, verbinder, tech ontwikkelaar, netwerker, fondsenwerver en medewerker voor de
prioritaire campagnes. Voor de scouting van campagnes en thema’s moet een actief beleid gelden, en kan DeGoedeZaak
niet enkel vertrouwen op het eigen beeld en het eigen netwerk. Via de vrijwilligersnetwerken en de Vrienden van
DeGoedeZaak zoekt de organisatie actief naar minder goed georganiseerde en genetwerkte groepen.
Mocht omwille van de snelheid of beschikbaarheid van een doelgroep DeGoedeZaak zelf een campagne op poten moeten
zetten, dan gaat geen campagne de deur uit zonder diepgaande analyse en advies van de doelgroep over wie de campagne
gaat. Dat betekent in de praktijk dat we geen campagne starten over arbeidsgehandicapten zonder mensen met een
beperking te betrekken, geen campagne over anti-racisme zonder mensen van kleur te betrekken en geen campagne over
Groningen zonder dat daar Groningers naar hebben gekeken.
3.2 Overkoepelende doelstellingen
DeGoedeZaak wil deze burgers de gelegenheid geven hun frustratie om te zetten in daden, die Nederland beter maken.
Wanneer zij een initiatief bedenken of op poten zetten, hebben ze vanaf de eerste dag een bondgenoot en een groot bereik
onder gelijkgestemden. Dat zorgt ervoor dat burgers mondiger worden, effectiever in het beïnvloeden van de politiek en dat
het maatschappelijk debat meer van onderop gestuurd wordt richting de thema’s waar het echt over moet gaan. Bovendien
heeft het burgers en groepen wiens belangen vaak niet zichtbaar zijn of niet serieus genomen worden, de mogelijkheid om
grassroots alsnog daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen.
Doordat DeGoedeZaak het mogelijk maakt om zich op hun campagne te richten en het risico verkleint dat deze na een
eerste succes stilvalt, bereiken zij makkelijker succes. Dit zal andere progressieven inspireren om ook hun eigen strijd op te
pakken. Zo beïnvloeden zij de politiek, en bewijzen ze de stelling dat progressieve thema’s belangrijk zijn, ook voor
politici die herkozen willen worden.
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3.3 Resultaten
2017 was het jaar waarin er vooral gewerkt is aan de insitutionele opbouw van DeGoedeZaak. De Stichting is opgericht,
loonadministratie is gestart en er is een bestuur gevormd. De website is opgebouwd en we zijn officieel startup lid van
OPEN geworden. Daarnaast zijn er verschillende fondsen aangevraagd. Een van deze fondsen, van Stichting Democratie en
Media, is gebruikt om een marktonderzoek uit te voeren.
In november 2017 zijn we gestart met de allereerste campagne, voor de beschikbaarheid van de abortuspil met een coalitie
van 14 vrouwenrechtenorganisaties. In december lanceerden we ZeZijnAlThuis, het begin van een grote campagne voor het
kinderpardon.
4. Financieel resultaat 2017/2018
Aan het eind van 2018 had DeGoedeZaak een bedrag van € 3.585 in reserve. DeGoedeZaak is een stichting zonder
winstoogmerk, die door de aard van het werk en de afhankelijkheid van donaties en fondsen, niet met grote buffers kan
werken. Dit bedrag was ongeveer goed voor een halve maand exploitatie. Over een periode van 5 jaar wil DeGoedeZaak
naar het opbouwen van een reserve van 3 maanden.
5. Begroting 2018

Amsterdam, 29 mei 2019

w.g. F.B. Dove, voorzitter

w.g. J.J. van den Bergh, uitvoerend directeur
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1.2 Grafieken
Verloop activa

Verloop passiva

Balanstotalen

Ratio's

Kostenverdeeltabel

Kosten t.o.v. opbrengsten
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Specificatie personeelskosten

Opbrengsten en resultaat

Personeelskosten als % van totaal
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2 Jaarrekening
2.1 Balans per 31-12-2017

na voorstel batig saldoverdeling

Activa

31-12-2017

Liquide middelen

29.529

Totaal activa

29.529

31-12-2017

Passiva
Eigen vermogen
Reserve

3.585
3.585

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

2.532

Loonheffingen

2.052

Overige kortlopende schulden

21.360
25.944

Totaal passiva

29.529
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2.2 Staat van baten en lasten
2017
Opbrengsten
Opbrengsten kernfondsen

35.680

Opbrengsten projectfondsen

26.600

Opbrengsten donaties

58
62.338

Lasten
Kostprijs van de baten

39.787
-39.787
22.551

Bruto-marge
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

11.067
1.838
73
-12.978

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten

1.500

Overige kosten

4.488
-5.988

Saldo baten en lasten

3.585
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening
Rapportageperiode wijkt af van het kalenderjaar
Reden voor het afwijken
De rapportageperiode wijkt af van het kalendejaar omdat dit het eerste boekjaar van de Stichting betreft.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
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.
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.
Algemene resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING ACTIVA
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING PASSIVA
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Lonen, salarissen en sociale lasten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten.
ALGEMENE TOELICHTINGEN
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting DeGoedeZaak, gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
- Het ondersteunen of organiseren van campagnes die gericht zijn op het versterken van een progressieve, sociale, eerlijke,
inclusieve, duurzame en democratische samenleving en het creëren van nieuwe campagne kanalen hiervoor. De stichting is
onafhankelijk ten aanzien van politieke partijen en stromingen.
Werknemers
In 2017 waren er 2 medewerkers in loondienst. Gemiddeld werkte er 1,00 FTE in 2017.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting DeGoedeZaak is een huurverplichting aangegaan voor een duur van 5 jaar met ingang van 1 juli 2018. Er is een
opzegtermijn overeengekomen van 12 maanden. De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 5.400.
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2.4 Toelichting balans activa
2.4.1 Liquide middelen
Omschrijving
SNS Bank

31-12-2017
29.529
29.529

pagina: 12
KvK-nummer: 68809735
Jaarrekening 2017 van Stichting DeGoedeZaak

2.5 Toelichting balans passiva
2.5.1 Eigen vermogen
Reserves
Omschrijving
Stichtingkapitaal

31-12-2017
3.585
3.585

2.5.2 Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Omschrijving

31-12-2017

Vakantiegeld

820

Nog te betalen accountantskosten

907

Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen fondsen

12.633
7.000
21.360
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2.6 Toelichting staat van baten en lasten
2.6.1 Opbrengsten
Opbrengsten kernfondsen
Campact

2017
35.680
35.680

Opbrengsten projectfondsen
Stichting Democratie en Media

2017
26.600
26.600

2.6.2 Lasten
Kostprijs van de baten
Inhuur extern advies & campagne onderzoek
Technische kosten
Inhuur derden

2017
15.052
3.011
21.724
39.787

2.6.3 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Brutolonen
Vakantiegeld

2017
10.247
820
11.067

Overige personeelskosten
Onkostenvergoedingen

2017
73
73

2.6.4 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten

2017

Huur

1.500
1.500
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Overige kosten

2017

Reis- en verblijfkosten

1.691

Representatiekosten

714

Kantoorbenodigheden

31

Accountantskosten

907

Administratiekosten

377

Notariskosten

611

Verzekeringen

157
4.488

2.7 Overige toelichtingen
Bezoldiging bestuurders
Er is in 2017 geen sprake geweest van bezoldiging bestuurders.

Ondertekening jaarrekening
Amsterdam, 29 mei 2019

Handtekening

Stichting DeGoedeZaak
w.g. F.B. Dove
Bestuurder (huidig)

..................

Amsterdam, 29 mei 2019

Handtekening

Stichting DeGoedeZaak
w.g. J.N. Dubbelboer
Bestuurder (huidig)

..................

Amsterdam, 29 mei 2019

Handtekening

Stichting DeGoedeZaak
w.g. N. Mustafa
Bestuurder (huidig)

..................

