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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting DeGoedeZaak te Amsterdam.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

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 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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. 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.
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.
Assendelft, 28 mei 2020
Saense Accountants & Belastingadviseurs

w.g. M. Kremer AA
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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 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 vaardigheden meegenomen.
1.2.1. Samenstelling van het stichtingsbestuur in 2019
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 2019 als volgt uit:

1.2.2 Samenstelling van de werkorganisatie
De werkorganisatie wordt aangestuurd door de directeur, Jurjen van den Bergh. De staf rapporteert aan hem.
Het stichtingsbestuur besluit over het salaris van de 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.
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1.2.3 Personeel
Op 31 december 2019 waren er in totaal 4 medewerkers in dienst met een totaal gemiddeld dienstverband van
3,3 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 2019

3.1 Visie
2019 was het jaar van hernieuwd activisme en idealisme: nog nooit gingen zoveel mensen, waaronder veel
jongeren, de straat op voor het klimaat. En er zijn andere hoopvolle ontwikkelingen op progressieve thema’s:
rond vluchtelingen, vrijhandelsverdragen, privacy en anti-discriminatie worden brede coalities gesloten tussen
maatschappelijke organisaties burgerbewegingen die gezamenlijk optrekken.
Toch kunnen veel progressieve Nederlanders hun energie en engagement niet volledig kwijt. Politieke partijen
weten hun basis onvoldoende te bereiken en het lidmaatschap van vakbonden en maatschappelijke organisaties
is voor veel mensen niet genoeg. En behalve dat 2019 het jaar was van de klimaatdemonstraties, was 2019 ook
het jaar waarin grote bedrijven onverminderd belasting bleven ontwijken,de rijken steeds rijker werden en het
politieke midden verder naar rechts trok.
Bij veel progressieve 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. Deze progressieve en geïnformeerde burgers zoeken
daarom naar manieren om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het democratische proces.
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DeGoedeZaak wil een krachtige motor zijn voor deze bewegingen, die in staat is om effectief aantrekkelijke
acties en campagnes, gericht op progressieve thema’s te ondersteunen of op te zetten; 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 ondersteunt en versterkt deze
bewegingen vanaf de start, 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 stemmen die minder gehoord worden, een belangrijke
plaats in de democratie.
3.2 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 grassrootsbewegingen 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.
3.3. 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 burgers mogelijk maakt zich op de kern van hun campagne te richten en het risico
verkleint dat deze na een eerste succes stilvalt, bereiken zij makkelijker succes. Dit zal andere progressieven
inspireren 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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3.4 Resultaten
DeGoedeZaak in cijfers in 2019
231.012 medestanders & leden (unieke mensen die acties hebben gesteund, petities hebben getekend
etc.)
36.126 mensen die ‘volledig lid’ zijn van DeGoedeZaak
100+ offline acties (waaronder de klimaatmars, de klimaatstaking en 100 is beter)
Bij de klimaatmars waren 40.000 mensen aanwezig
Bij de klimaatstaking waren 36.000 mensen aanwezig
Bij de campagne voor de Europese Verkiezingen zijn er online meer dan 1.5 miljoen mensen bereikt
130 gestarte campagnes & petities
6.247 donaties van leden
De organisatie van DeGoedeZaak is in 2019 met 60% gegroeid
Campagnes in 2019
Hieronder wordt een aantal van de campagnes in 2019 uitgelicht.
Klimaatmars
DeGoedeZaak leverde met trots en genoegen een bijdrage als medeorganisator van de klimaatmars op 10 maart,
samen met Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib, de FNV en de Woonbond. Ondanks de kou en regen
kwamen 40.000 mensen naar Amsterdam om te demonstreren voor een eerlijker en daadkrachtiger
klimaatbeleid. Het was de grootste klimaatdemonstratie in de Nederlandse geschiedenis.
DeGoedeZaak zette haar ervaring en infrastructuur in om samen met vrijwilligers en organizers de klimaatmars
groot te maken. Naast de praktische organisatie konden mensen via onze website makkelijk evenementen
aanmaken en delen om bijvoorbeeld samen naar de Klimaatmars te reizen.
Klimaatstaking
In september 2018 trad een kleine groep scholieren in de voetsporen van Greta Thunberg door te demonstreren
bij het Binnenhof om in actie te komen tegen klimaatverandering. DeGoedeZaak hielp hun eisen te vertalen naar
een open brief richting de Tweede Kamer.
Sindsdien werkt DeGoedeZaak nauw samen met jongeren die in actie komen voor het klimaat. Ook bij de
klimaatstaking van 35.000 scholieren op 27 september, ondersteunde DeGoedeZaak met big organizing tools,
zoals een platform waar mensen makkelijk bedrijven of scholen konden oproepen om zich aan te sluiten bij de
klimaatstaking, en daarvoor steun te vergaren.
Hart boven Hard (Europese Verkiezingen)
Op 23 mei waren de Europese Verkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen werkte DeGoedeZaak met NGO’s en
grassroots bewegingen samen om Nederlanders bewust te maken van het belang van deze verkiezingen en te
mobiliseren voor een eerlijk, inclusief en duurzaam Europa. Gezamenlijk startten ze de campagne ‘Hart boven
Hard’: met een manifest, social media campagne, debatten, een manifestatie op 19 mei in Utrecht. Hoewel de
gehoopte aantallen aanwezigen helaas hiervoor niet zijn gerealiseerd, is deze campagne een belangrijk moment
geweest voor DeGoedeZaak om de verbinding aan te gaan met veel verschillende clubs en om mensen te
enthousiasmeren. Daarmee was het een leermoment en vormend voor latere campagnes.
Daarna zette DeGoedeZaak vol in op de stemverdriedubbelaar. Met een paginagrote advertentie in een
landelijke krant en indringende filmpjes met testimonials van slecht gerepresenteerde kiezers, werden 1,605,600
Nederlanders in aanloop naar de verkiezingen bereikt met een boodschap om te stemmen voor een eerlijker,
duurzamer, rechtvaardiger en inclusiever Europa.

6

Jaarrekening 2019
Stichting DeGoedeZaak

Anticonceptie in het basispakket
Op 1 juli lanceerde DeGoedeZaak samen met Bureau Clara Wichmann een campagne voor gratis anticonceptie in
het basispakket, waarvan de petitie binnen enkele dagen 55.000 keer werd ondertekend. Hiermee werd het een
belangrijk onderwerp in het maatschappelijke en politieke debat.
Omdat de Tweede Kamer het voorstel afwees, startte DeGoedeZaak met Bureau Clara Wichmann op 13
november een rechtszaak tegen de staat om anticonceptie via de juridische weg af te dwingen. Meer dan 7000
mensen werden mede-eiser in deze rechtszaak.
Verlaag de maximumsnelheid
2019 was onmiskenbaar ook het jaar van de stikstofcrisis. Al snel bleek dat het verlagen van de
maximumsnelheid op snelwegen de stikstofuitstoot kon doen dalen, maar een politiek besluit bleef hierover uit.
Daarom voerde DeGoedeZaak campagne voor het verlagen van de snelheid naar 100km/uur. Met een bont
gezelschap van bezorgde burgers werd een grootscheepse actie voorbereid, en in zes weken verspreidde
DeGoedeZaak tienduizenden stickers voor de snelheidsverlaging. De daaraan gekoppelde acties haalden
veelvuldig de media. Met succes: de 100km/uur kwam er alsnog.
CETA
Met de campagne ‘Geen VIP rechten voor multinationals’ op ons platform ondersteunde DeGoedeZaak de
campagne van NGO’s, grassrootsbewegingen, boeren, ondernemers en burgers tegen ISDS: een clausule in
handelsverdragen waardoor multinationals staten kunnen aanklagen voor duurzaamheidsbeleid of ander beleid
dat nadelig is voor multinationals.
Daarnaast werkte DeGoedeZaak in een brede coalitie van NGO’s en andere (maatschappelijke) organisaties mee
aan wijstoppenceta.nl, een campagne waarmee mensen hun Tweede Kamerleden konden e-mailen en oproepen
om tegen CETA te stemmen. Helaas is CETA toch door de Tweede Kamer ingestemd. Daarom gaat de campagne
door richting de Eerste Kamer.
Succesvolle ledenpetities
Als DeGoedeZaak bieden we een platform aan burgers om campagnes te starten, waarbij we hen ondersteunen.
Succesvolle campagnes in 2019 waren Verander de participatiewet (meer dan 23.000 handtekeningen), toegang
tot goede hulpmiddelen in de WMO en de campagne voor goede regels voor tolken in de gezondheidszorg.
4.

Financieel resultaat 2019

We hebben inkomsten en uitgaven gebalanceerd in 2019. 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.

7

Jaarrekening 2019
Stichting DeGoedeZaak

5.

Begroting 2020

Amsterdam, 28 mei 2020

w.g. F.B. Dove
Voorzitter

w.g. J. van den Bergh
Directeur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventarissen

1

1.972

-

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

2

6.184

2.581

Liquide middelen

3

84.855

55.638

93.011

58.219

11.102

11.091

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Vooruitontvangen fondsen
Overlopende passiva

4

5

7.928

572

12.174
41.750
20.057

11.593
22.600
12.363

6
7
8

10

81.909

47.128

93.011

58.219
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€
Baten
Opbrengsten kernfondsen
Opbrengsten projectfondsen
Opbrengsten ledendonaties
Overige

Lasten
Lasten uit hoofde van kernfondsen
Lasten uit hoofde van projectfondsen
Lonen en salarissen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

9
10

11
12
13
14
15

2019
€

Saldo baten en lasten

11

2018
€

148.017
94.948
90.658
1.580

181.882
37.160
4.159

335.203

223.201

25.358
80.327
205.164
161
24.182

Som der bedrijfslasten

€

39.618
153.215
22.862
335.192

215.695
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting DeGoedeZaak is feitelijk en statutair gevestigd op De Wittenstraat 45, 1052 AL te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68809735.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting DeGoedeZaak 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.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt Stichting DeGoedeZaak
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.
Activa en passiva 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.
GRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten
opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden
in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.
Baten
Onder baten wordt verstaan de gedurende het boekjaar van fondsen en leden ontvangen c.q. toegezegde
gelden.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Boekwaarde per 1 januari 2019

-

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

2.133
-161

Saldo mutaties

1.972

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

2.133
-161

Boekwaarde per 31 december 2019

1.972

Afschrijvingspercentages

20%

Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

4.769
965
450

612
750
1.219

6.184

2.581

84.855

55.638

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen ledendonaties
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde bedragen

3 Liquide middelen
SNS Bank
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PASSIVA
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingskapitaal weergegeven:
Stichtingskapitaal
€
11.091

Stand per 1 januari 2019
Resultaatverdeling

11

Stand per 31 december 2019

11.102

Kortlopende schulden
31-12-2019
€

31-12-2018
€

7.928

572

174
12.000

11.593
-

12.174

11.593

41.750

22.600

9.362
5.684
5.011
-

4.439
320
4.579
3.025

20.057

12.363

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

7 Vooruitontvangen fondsen
Vooruitontvangen fondsen
8 Overlopende passiva
Vakantiegeld
Netto lonen
Nog te betalen lasten
Accountantskosten

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over 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.

15

Jaarrekening 2019
Stichting DeGoedeZaak

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

148.017
94.948
90.658
1.580

181.882
37.160
4.159

335.203

223.201

62.627
50.373
35.017
-

102.040
40.627
14.985
24.230

148.017

181.882

69.948
16.500
8.500

-

94.948

-

8.424
8.163
6.424
2.347
-

7.393
18.693
7.144
4.477
1.815
96

25.358

39.618

80.327

-

Baten
Opbrengsten kernfondsen
Opbrengsten projectfondsen
Opbrengsten ledendonaties
Overige

9 Opbrengsten kernfondsen
Open Fund
Stichting Democratie en Media
European Climate Foundation (Klimaatcampagnes)
Betterworld
Campact

10 Opbrengsten projectfondsen
European Climate Foundation (Europese Verkiezingen)
Stichting Democratie en Media (Europese Verkiezingen)
European Cultural Foundation (Europese Verkiezingen)

11 Lasten uit hoofde van kernfondsen
Campagnekosten
Inhuur derden
Technische kosten
Social Media
Communicatiekosten
Inhuur extern advies & campagne onderzoek

12 Lasten uit hoofde van projectfondsen
Externe kosten Europese Verkiezingen
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2019
€

2018
€

154.772
43.744
6.648

129.144
22.451
1.620

205.164

153.215

180.274
14.045
194.319
-39.547

119.757
9.387
129.144
-

154.772

129.144

13 Lonen en salarissen
Bruto lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

Bruto lonen
Brutolonen en -salarissen
Mutatie vakantiegeldverplichtingen
Doorbelaste brutolonen en -salarissen

Bezoldiging bestuurders
Er is in 2019 (2018: idem) geen sprake geweest van bezoldiging bestuurders.

Gemiddeld aantal werknemers
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 3,3 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 2,6)
De doorbelaste salariskosten hebben betrekking op een personeelslid die in dienst is van DeGoedeZaak maar ook
werkzaamheden uitvoert voor een aantal andere organisaties, waarvoor zij een financiële bijdrage aan de
loonkosten betalen.
Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

31.744
12.000

22.451
-

43.744

22.451

3.782
2.023
711
515
-383

2.393
873
363
-2.009

6.648

1.620

161

-

Overige personeelskosten
Ziekengeldverzekering
Onkostenvergoeding
Cursussen/seminars
Overige personeelskosten
Uitkering ziekengeldverzekering

14 Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
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2019
€

2018
€

8.776
15.406

6.850
16.012

24.182

22.862

5.550
2.863
363

5.100
1.750
-

8.776

6.850

3.133
2.982
2.723
2.630
2.107
787
486
441
155
-38

1.646
6.457
2.118
121
806
3.131
1.608
125

15.406

16.012

15 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Huur
Gas, water en elektra
Schoonmaakkosten

Algemene kosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfskosten
Accountantskosten
Bankkosten en kosten Mollie
Administratiekosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon en internet
Assurantiepremie
Boetes belastingdienst
Overige

Amsterdam, 28 mei 2020
Stichting DeGoedeZaak

w.g. F.B. Dove
Bestuurder

w.g. J.N. Dubbelboer
Bestuurder
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w.g. N. Mustafa
Bestuurder

