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Stichting Nieuw Wij
Ter attentie van
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Amsterdam 19 maart 2018
77562/27895

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 van
Stichting Nieuw Wij te Amsterdam.
Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Nieuw Wij te Amsterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari
2017 tot en met 31 december 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. 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 Nieuw Wij.
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.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Amsterdam, 19 maart 2018
Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
1-1-2017 - 3112-2017
€

Budget
1-1-2017 - 3112-2017
€

Baten

230.264

191.300

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

164.124
52.132

224.000
112.300

Som der bedrijfslasten (B)

216.256

336.300

14.008

-145.000

Saldo van baten en lasten (A-B)
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Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2017 in verkorte vorm.
Financiële structuur
2017
€

2017
%

€

%

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

21.558
26.196
47.754

45,1
54,9
100,0

-

p.m.
p.m.
p.m.

14.008
33.746
47.754

29,3
70,7
100,0

-

p.m.
p.m.
p.m.

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

Analyse van de financiële positie
2017
€

2017
€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

21.558
26.196
47.754
-33.746
14.008

-

14.008

-

14.008

-

Vastgelegd op lange termijn
GEFINANCIERD MET OP LANGE TERMIJN BESCHIKBARE MIDDELEN
Financiering
Eigen vermogen
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Grafische weergaven
Fiscale positie
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.
Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

K.W. de Bie
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Bestuursverslag
Algemene informatie (in het bestuursverslag)
Verslag activiteiten Stichting Nieuw Wij
Stichting Nieuwe Wij is statutair gevestigd in Amsterdam en is als stichting ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 59644168.
De stichting is op 6 januari 2014 opgericht. Tot en met 2016 zijn er binnen de stichting geen activiteiten
uitgevoerd. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers over 2016 in de jaarrekening 2017 opgenomen.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en
levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers.
Introductie
Een veelgebruikte standaard voor verslaglegging op basis van maatschappelijke impact is de Social Reporting
Standard. Als sociale onderneming in wording is het voor Nieuw Wij dan ook het meest logisch om deze
methodiek te hanteren voor korte en bondige verslaglegging.
Een veelgebruikt template waarin de logische samenhang tussen input en output wordt vastgelegd maakt
onderdeel uit van de Social Report Standard. In dit geval gebruiken we hiervoor de benaming Logic Model
Template aangezien dit de meest gangbare benaming is.
In de opzet die door Nieuw Wij wordt gehanteerd voor haar beleidsmatige documentatie zijn het businessplan
en de begroting, op basis waarvan deze Logic Model Template wordt opgesteld, de documenten die de Social
Reporting Standard compleet maken. Dit verslag is een management summary op basis van het Logic Model
Template 2017 van Stichting Nieuw Wij.
Systemische verandering
Omdat Nieuw Wij als sociale onderneming werkt volgens de principes van systemische verandering is het van
belang dat deze aanpak voldoende terugkomt in de verschillende onderdelen van het Logic Model Template.
In het geval van Nieuw Wij betekent systemisch werken het bereiken van de burgermaatschappij (civil society)
middels haar online kanalen en het samenwerken met beslissingsbevoegden in het onderwijs, bedrijfsleven en
de overheid.
Output 2017
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste output op basis van input en activiteiten in 2017:
Communicatie
•Er is een geheel vernieuwde Nieuw Wij website gelanceerd.
•Er is een CRM systeem en nieuw e-emailsysteem geïmplementeerd.
•In 2017 is Nieuw Wij gemiddeld door 75.000 unieke bezoekers per maand bezocht.
•In 2017 heeft Nieuw Wij op Facebook en Twitter beide meer dan 5.000 volgers gekregen.
•Er hebben 50-60 redactieleden bijgedragen aan de content voor de online kanalen.
•Er zijn verschillende adverteerders en mediapartners geweest die op Nieuw Wij hebben geadverteerd.

Programmering
•In 2017 heeft Nieuw Wij samengewerkt met 10 verschillende educatieve instellingen (middelbare scholen,
hogescholen en universiteiten)
•In 2017 heeft Nieuw Wij 1 project voor het bedrijfsleven opgestart, de uitvoering vindt in 2018 plaats (met De
Nederlandsche Bank en KPMG). Er is met 3 commerciële organisaties samengewerkt op exploitatie en
communicatie
•In 2017 heeft Nieuw Wij 2 adviesdiensten voor overheden uitgevoerd (Provincie Overijssel en Gemeente
Haarlem) en zijn er 2 adviesdiensten opgestart (Gemeente Zaandam en Gemeente Haarlemmermeer) .
•Er zijn 4 masterclasses georganiseerd voor het trainersnetwerk in 2017 en er is 1 nieuw opleidingsweekend
geweest.
•Er is samengewerkt met 2 programmering partners voor het leveren van diensten voor Wij Leert (Critical Mass
en Wonder Why)
8

Stichting Nieuw Wij
Amsterdam
• In 2017 is er sprake geweest van een community van 30-40 trainers die actief hebben bijgedragen aan het
ontwikkelen van de organisatie en van onmisbare waarde zijn geweest voor de projecten.

Exploitatie
• Nieuw Wij heeft de ANBI status verworven.
• Nieuw Wij heeft met financiële- en juridische partners haar administratie en organisatie neergezet.
• Er is samengewerkt met 7 fondsen.
• Er is samengewerkt met 10 maatschappelijke organisaties/sociale ondernemers.
• Er is samengewerkt met 8 religieuze instanties/organisaties.
• Nieuw Wij heeft een onderzoek uitgevoerd voor een analyse en assessment van haar programmering waarbij
alle 40 trainers bij betrokken zijn.
• Er is een Social Mapping naar innovatieve personen en organisaties op het gebied van culturele en
religieuze diversiteit uitgevoerd.
• Er is een visuele ‘map’ (kaart) met een uitgebreid overzicht van de meest toonaangevende en innovatieve
individuen en organisaties op dit vlak in Nederland.
• Er zijn 125 kwalitatieve interviews met waardevolle data over de belangrijkste trends afgenomen.
• Er zijn 140.000 Twitter tweets geanalyseerd om de onderzoeksresultaten te valideren.
Voornemens voor 2018
Het project W!J heeft de afgelopen jaren (2008-2016) als onderdeel van het DSTS (Dominicaans Studiecentrum
voor Theologie en Samenleving) een bepalende rol gespeeld op het vlak van zingeving in Nederland. De website
van dit project bevatte ideeën, gesprekken, informatie en meningen in de vorm van artikelen en publicaties. Dit
alles is afkomstig van de mensen op straat, van jongeren, van laag- en hoog geleerden en van bekende en
minder bekende Nederlanders, verzorgd en vertaald naar de website door een gedreven redactie.
Vanwege een strategisch besluit van het DSTS om project W!J niet voort te laten bestaan als onderdeel van het
DSTS is in 2016 gekozen voor de oprichting van een onafhankelijke stichting waarin verder kan worden
gebouwd aan de doelstellingen van een Nieuw Wij:
Nieuw Wij heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en
levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers.
Nieuw Wij heeft twee hoofdactiviteiten:
1.Het onderhouden van multimediale platform Nieuwwij.nl waarin een schat aan artikelen, interviews, video's
en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij.
2.Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten over diversiteit en de dilemma's in een cultureel
en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor gebruikt de stichting de labels Nieuw Wij Leert, Nieuw
Wij Werkt, Nieuw Wij Adviseert en Nieuw Wij Spreekt.
Deze doelstellingen komen ook tot uiting in de mission statement die is begin 2017 tijdens de team dag
opgesteld door het kernteam van Nieuw Wij :
Nieuw Wij - verbindt de verschillen. Nieuw Wij is hét toonaangevende platform in Nederland voor
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit. Als organisatie willen wij bijdragen aan een samenleving waar
iedereen zich thuis voelt en recht heeft op een eigen mening. Dit doet Nieuw Wij door actuele maatschappelijke
ontwikkelingen te signaleren en agenderen en daarbij de juiste vragen te stellen, zowel via onze online
platformen als in onze programmering.
Nieuw Wij heeft per 1 januari 2017 haar positie in Nederland als hét toonaangevende platform voor
levensbeschouwelijke en culturele diversiteit ingenomen. Er is door het bestuur, het kernteam, de trainers,
redactie, projectmanagers en vrijwilligers hard gewerkt aan een sterke online en offline presentie. We bouwen in
2018 door op de neergezette structuur van 2017, maar we doen ook een aanzet om de geleerde lessen van dit
eerste jaar zo goed mogelijk te verwerken in een verbeterde organisatieopzet.
De plannen voor 2018 in vogelvlucht:
Communicatie
• Verdienmodel communicatie verder doorontwikkelen
• Redactie communicatie saneren en organiseren
• Samenwerking met communicatiepartners initiëren
• Website 2.0
• Social media
• Nieuwsbrief
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(vóór saldoverdeling)

31-12-2017
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

3.546
12.262
5.750
21.558

Liquide middelen
Triodos NL50 TRIO 0338 4388 31

26.196
47.754
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31-12-2017
€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Saldo van baten en lasten

14.008

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

13.834
19.912
33.746

47.754
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-01-17 TOT EN MET 31-12-17

1-1-2017 - 3112-2017
€

Budget
1-1-2017 - 3112-2017
€

188.833
41.431

191.300

230.264

191.300

Lasten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

164.124
52.132

224.000
112.300

Som der bedrijfslasten

216.256

336.300

Saldo van baten en lasten

14.008

-145.000

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Onverdeeld resultaat

14.008

Baten
Subsidies, donaties en giften
Vergoedingen eigen activiteiten
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KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 01-01-17 TOT EN MET 31-12-17
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

14.008

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren
Overige vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-3.546
-18.012
33.746

Kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen

12.188
26.196
26.196

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

26.196
26.196
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nieuw Wij is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59644168.
Algemene toelichting
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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 2017 is de eerste jaarrekening van Stichting Nieuwe Wij die is opgesteld. De stichting is op 6
januari 2014 opgericht en tot en met 2016 slapend gebleven. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers 2016
opgenomen. Wel is de begroting 2017 in de staat van baten en lasten als vergelijkende cijfers opgenomen.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 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 bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. 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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de totale baten en de totale lasten.
De bestemming van het saldo van baten en lasten wordt in de staat van baten en lasten opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
2017
€
HANDELSDEBITEUREN
Debiteuren

3.546

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Omzetbelasting

12.262

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Waarborgsom
Te ontvangen bijdrage Protestantse Kerk

750
5.000
5.750

Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Saldo van
baten en
lasten
€
14.008

Stand per 1 januari 2017
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2017

14.008

KORTLOPENDE SCHULDEN
SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN
Crediteuren

13.834

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Accountantskosten / nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen

4.912
15.000
19.912

De vooruitontvangen bedragen van € 15.000 betreft een subsidie van de Gemeente Amsterdam te besteden in
2018.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het DSTS biedt op het adres Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam onderdak aan Stichting Nieuw Wij.
De ingangsdatum is 1 januari 2017 en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij een der partijen deze
dienstverlening wil beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.
Het DSTS verkrijgt van Stichting Nieuw Wij hiertoe een vergoeding van € 2.900 op jaarbasis.
Protestantse Kerk in Nederland heeft voor 2018 een bedrag toegezegd van € 15.000 en de mogelijkheid om een
aanvraag van € 10.000 in te dienen voor bepaalde activiteiten. Voor 2019 heeft Protestantse Kerk in Nederland een
bedrag toegezegd van € 10.000 en de mogelijkheid om voor bepaalde activiteiten een aanvraag in te dienen voor €
15.000.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
1-1-2017 - 3112-2017
€

Budget
1-1-2017 - 3112-2017
€

188.833
41.431
230.264

191.300
191.300

SUBSIDIES, DONATIES EN GIFTEN
Subsidies, donaties en giften

188.833

-

Specificatie Subsidies, donaties en giften
Protestantse Kerk in Nederland
Stichting Het Fonds tot den Predikdienst
KNR Konferentie Nederlandse Religieuzen
Stichting Benevolentia
Stichting Woudschoten Nieuw Wij leert 2017
Stichting Woudschouten website
St RC Maagdenhuis Nieuw Wij
St DSTS saldo project Woudschoten 2016
St DSTS tbv personeelskosten
bijdrage Zrs. van Liefde
Overige
Totaal

20.000
10.000
10.000
60.000
40.000
20.000
10.000
2.200
5.000
2.500
9.133
188.833

BATEN
Subsidies, donaties en giften
Vergoedingen eigen activiteiten

VERGOEDINGEN EIGEN ACTIVITEITEN
Advertenties en vacatures
Mediapartners
Vermelde organisaties
Redactionele ondersteuning Wij-netwerk
Vergoedingen vanuit personele inzet
Vergoeding reiskosten
Vergoeding vanuit projecten voor personele inzet
Vrienden van Stichting Nieuw Wij
Presentatie Nieuw Wij netwerk filmpjes
Vergoeding vanuit projecten voor faciliteiten
Deelnamefee trainingsopleidingen 2017/2019

4.977
225
413
7.216
7.280
193
20.293
834
41.431

10.000
20.000
20.000
15.000
32.000
3.000
50.500
10.000
20.000
10.800
191.300

164.124

224.000

PERSONEELSKOSTEN
Overige personeelskosten

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en maakt gebruik van inleenkrachten en vrijwilligers.
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