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Stichting Waardenwerk

Jaarverslag 2015 van het bestuur van de stichting Waardenwerk
De stichting Waardenwerk is opgericht op 6 juni 2013 en gevestigd te Utrecht.
De stichting heeft ten doel :
a. het bevorderen en ondersteunen van het werken aan waarden op persoonlijk niveau, op het
niveau van professioneel handelen en op het niveau van organiseren en besturen, tegen de horizon
van een rechtvaardiger en duurzamere samenleving.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven van een tijdschrift
en het organiseren van symposia en bijeenkomsten.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Werkzaamheden van het bestuur in het verslagjaar
Tijdschrift Waardenwerk
Het bestuur realiseert haar maatschappelijke, sociaal-culturele doelstelling onder meer door het
uitgeven van het tijdschrift Waardenwerk.
In het verlengde van de statutaire doelstelling van de stichting richt het tijdschrift Waardenwerk
zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden - tegen de horizon van een
rechtvaardiger en duurzamere samenleving - op drie, onderling samenhangende niveau's:
het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen
en het niveau van organiseren en besturen. Zie ook www.waardenwerk.net
Het tijdschrift wordt uitgebracht onder auspicien van het bestuur.
In het verslagjaar droeg het bestuur zorg voor de uitgave van 4 nummers.
Twee leden van het bestuur hebben zitting in de redactie, waarvan de een de functie van hoofdredacteur bekleedt.
Symposium over Jessica Benjamin.
Het bestuur organiseerde samen met de stichting Filisofie en Psychiatrie op 21 april 2015 het
symposium The Moral Third over het werk / gedachtengoed van Jessica Benjamin.
Het symposium was een succes. Aan het aansprekende programma namen plm. 120 mensen
uit wetenschap en praktijk deel.
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Uitgaven en publicaties
In het verslagjaar werkte het bestuur samen met onderzoekers en organisaties aan enkele publicaties
die naar verwachting in 2016 zullen verschijnen.
Perspectieven van de stichting.
In het verslagjaar besteedde het bestuur aandacht aan de toekomst van- en perspectieven voor de
stichting Waardenwerk. Het bestuur besprak de mogelijkheden om verbreding van de activiteiten
onder handhaving van de bestaande activiteiten zoals het uitbrengen van publicaties en het
tijdschrift Waardenwerk en het organiseren van symposia en congressen. Het bestuur heeft zich
georienteerd op mogelijke aanvulling van het bestuur en het opzetten van een passende backoffice.
Een en ander krijgt in 2016 een vervolg.
Bestuurscontacten en bijeenkomsten.
De communicatie tussen de leden van het bestuur gebeurde op geleide van de activiteiten.
het bestuur kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen, op 10 december 2015.
Op deze veragdering zijn afspraken gemaakt over de in 2016 te zetten stappen met betrekking tot
het hiervoor genoemde punt "perspectieven van de stichting ".

Utrecht, voorjaar 2016.
Namens het bestuur,
H.P.J.M. Kunneman, voorzitter.

Stichting Waardenwerk
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Referentie :
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Stichting Waardenwerk / jaarrekening
Jaarrekening 2015

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van
de Stichting Waardenwerk
De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting
welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport
opgenomen.
1.1

Opdrachtbevestiging

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Waardenwerk te Utrecht
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de leiding van de stichting
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met in Nederland aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaglegging.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn
wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Vermeulen Administraties
Jeroen Vermeulen
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1.2

Algemeen

Stichting
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 58097678
Doelstelling
Maatschappelijk werk: het bevorderen en ondersteunen van het werken
aan waarden op persoonlijk niveau, op het niveau van professioneel
handelen, en op het niveau van organiseren en besturen.
Bestuurders
Voorzitter, penningmeester
Secretaris
Lid

H.J.P.M. Kunneman, geboren 24 juni 1948 te Ouder-Amstel
H.R. Brons, geboren 8 december 1950 te Amsterdam
J.E.M. Machielse, geboren 9 december 1956 te Standdaarbuiten
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Balans per 31 december 2013
31-dec-15

1-jan-15

168

0

168

0

ACTIVA

Liquide middelen
ING 6207443
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Balans per 31 december 2015
31-dec-15

1-jan-15

168

0

168

0

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal
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Winst- en verliesrekening over 2015
31-dec-15

Opbrengsten
Totaal

16.887
16.887

Onkostenvergoedingen
Overige kosten
Subtotaal

3.322
13.338
227

rentelasten en soortgelijke kosten
Batig saldo 2015

59
168
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Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en ( indien van toepassing ) met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs
of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De materiele vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiele leaseovereenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiele
lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het
resultaat gebracht.

Financiele vaste aktiva
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen , alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder fatrek van noodzakelijk geachte voorzieiningen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor de resultaatbepaling.
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de
diensten zijn verricht, c.q. de goederen zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de
in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke
en van over omzet geheven belastingen.
Bedrijfskosten
De kosten woren toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrjvingen zijn berekend door middel van vaste percentage's van de aanschafwaarde, op
basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de
vaste activa worden verantwoord bij de overige baten en lasten.
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Toelichting op de jaarrekening

Opbrengsten
Opbrengst diner pensant
Donaties
Opbrengst conferenties
Subsidie UVH

2.577
6.950
3.980
3.416
16.923

Kosten
Onkostenvergoedingen
reiskosten

3.322

Overige kosten
zaalhuur
drukwerk
contributies en abonnementen
Cateringkosten
Inhuur derden
reis- en verblijfkosten
overige kosten conferenties
publicaties tijdschriften
Overige algemene kosten
bankkosten

1.446
496
528
5.552
3.500
405
400
600
411
60

3.322

13.338

