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Balans 
(bedragen in €)        

31 januari 2020  31 januari 2019 

 

Activa 

Vlottende activa 

Debiteuren       15.121              - 

Liquide middelen      72.889   57.760  

Totaal activa       88.010   57.760  

 

Passiva 

Stichtingsvermogen       83.010   57.760  

Overige schulden         5.000              - 

Totaal Passiva        88.010   57.760  
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Staat van baten en lasten 
(bedragen in €)        

1 februari 2019  1 februari 2018 

t/m 31 januari 2020 t/m 31 januari 2019 

 

Baten 

Donatie Stichting SAM’S Kledingactie    22.447   20.635 

Donatie WE Europe B.V.      93.000   81.000  

Totaal baten                  115.447              101.635  

 

Lasten 

Donaties aan goede doelen                   90.003              106.250 

Overige Stichtingskosten           194           30 

Totaal lasten                     90.197              106.380 

 

Saldo van baten en lasten                   25.250            -/- 4.745 
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Toelichting 

 

Stichting WE Get Together  (hierna: de Stichting) is opgericht op 8 november 2016 en gevestigd aan de 

Reactorweg 101 te Utrecht. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen 

winstoogmerk. Het bestuur van de Stichting heeft een ANBI-status aangevraagd met ingang van de datum 

van oprichting. Het verslagjaar van de Stichting loopt van 1 februari tot en met 31 januari van het daarop 

volgende kalenderjaar.  

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting is het behartigen van het algemeen belang door het financieel 

ondersteunen van daartoe geselecteerde goede doelen met een sociaal en / of maatschappelijk belang. 

De Stichting richt zich vooral op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen medewerkers, 

klanten en  producenten van WE Fashion. De focus ligt daarbij met name op zowel sociaal als milieu 

georiënteerde projecten. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder andere welvaart, 

gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp. 

Het bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit medewerkers van WE Fashion en bestaat thans uit de volgende leden:  

� Marijke Willemsen, voorzitter 

� Nicolet Zandbergen, secretaris 

� Edwin Jägers, penningmeester 

 

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, doch ten minste een keer per jaar. Besluitvorming wordt 

schriftelijk vastgelegd. Het bestuur heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de Stichting bestaan onder meer uit: 

� het organiseren van inzamelingsacties onder het personeel van WE Fashion; 

� het organiseren van de verkoop van monsters van de producten van WE Fashion; 

� het beheren en administreren van de binnengekomen gelden; 

� het selecteren van goede doelen die de Stichting wenst te ondersteunen, waarbij het een 

voorwaarde is dat deze goede doelen het algemeen nut beogen; 

� het uitkeren van het opgebouwde vermogen aan de geselecteerde goede doelen. 
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Fondsenwerving 

Het vermogen wordt verworven uit onder andere: 

• Opbrengsten uit georganiseerde inzamelingsacties en monsterverkopen 

• Giften, donaties en schenkingen; 

• Rente opbrengsten; 

• Bijdragen van derden; 

• Subsidies; 

• Overige baten. 

 

Administratie 

De dagelijks bij te houden financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening is toevertrouwd 

aan de penningmeester en deze worden jaarlijks gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen 

kascommissie. Deze kascommissie bestaat uit tenminste een tweetal leden, die geen bestuurslid zijn.  

Besteding/toekenning van fondsen 

Bestedingen en toekenningen van fondsen worden alleen in lijn met het donatiebeleid van de Stichting 

gedaan na een schriftelijk genomen besluit door het bestuur binnen het mandaat van de gestelde 

doelstellingen. Dit, naar beste oordeel en inzicht van het bestuur van de Stichting. De Stichting zal vrijwel 

haar volledige verworven fondsen (na aftrek van alle operationele kosten), maar ten minste 90 % daarvan, 

gebruiken om te besteden conform haar doelstellingen.  

Begroting 

De Stichting verwacht jaarlijks een netto fondsenwerving van ongeveer € 75.000 te hebben. 

Beheer van de middelen  

het Bestuur ziet er gezamenlijk op toe dat de aanwezige middelen van de Stichting op de juiste wijze 

beheerd worden 

 

Bezoldiging & onkosten  

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen vergoeding. Alleen door bestuursleden gemaakte onkosten in 

het kader van de uitoefening van de functie als bestuurder van de stichting kunnen worden gedeclareerd. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.  

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten alsmede andere lasten 

over het verslagjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd. Verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. Opbrengsten en kosten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waar ze betrekking op hebben. 

De Stichting is als gevolg van haar (aangevraagde) ANBI status vrijgesteld van Vennootschapsbelasting. 

Op basis van haar activiteiten en het door de Stichting ingediende verzoek heeft de Belastingdienst 

vrijstelling verleend voor het indienen van aangiften Omzetbelasting en heeft de Stichting geen status als 

ondernemer. 

Stichtingsvermogen 

Het verloop van het Stichtingsvermogen gedurende het verslagjaar is als volgt weer te geven: 

(bedragen in €)     31 januari 2020  31 januari 2019 

 

Stand aan het begin van het verslagjaar   57.760    62.505  

Toevoeging: 

Saldo van baten en lasten                25.250              -/- 4.755 

Stand aan het einde van het verslagjaar   83.010   57.760  

Overige informatie 

Gedurende het verslagjaar zijn er bij de Stichting géén werknemers in dienst geweest. 

De Jaarrekening is vastgesteld in de Bestuursvergadering, welke heeft plaatsgevonden te Utrecht op  

11 februari 2020 
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Ondertekening van de jaarrekening door het Bestuur op  11 februari 2020 

 

………………………………………………………………. 

Marijke Willemsen, voorzitter 

 

………………………………………………………………. 

Nicolet Zandbergen, secretaris 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Edwin Jägers, penningmeester 

 

 

Ondertekening van de jaarrekening door de Kascommissie op  …………… 2020 

 

………………………………………………………………. 

Ivo Kok 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Bastiaan Terlage 
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in dit verslagjaar 

In het afgelopen verslagjaar zijn door Stichting WE Get Together de volgende donaties gedaan: 

(bedragen in €)        

1 februari 2019   

t/m 31 januari 2020  

Stichting Kula Loans International     2.500 

Stichting Neurofibromatose Nederland   25.000 

Stichting Nikai4Life       2.500 

Stichting Beatrix spierfonds      2.500 

Stichting RRDF      17.500 

Stichting De Tussenvoorziening      5.000 

Stichting Flojo Malawi     17.500    

Stichting Maarten van der Weijden Foundation  11.111 

Stichting Childline       5.000 

Stichting The Pollinator       1.392  

Totaal donaties      90.003  

 

Actueel beleidsplan voor het verslagjaar 2020/2021 

Het actuele beleidsplan is volledig in lijn met ons meerjarig beleidsplan en de doelstelling van de Stichting 

zoals deze zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Kort en bondig blijft de Stichting zich 

richten op het behartigen van het algemeen belang door het financieel ondersteunen van daartoe 

geselecteerde goede doelen met een sociaal en / of maatschappelijk belang. De Stichting richt zich vooral 

op projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen medewerkers, klanten en  producenten van 

WE Fashion. De focus ligt daarbij met name op zowel sociaal als milieu georiënteerde projecten. Thema’s 

die door de stichting worden ondersteund zijn onder andere welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en 

noodhulp. Het bestuur van de Stichting besluit ook in het komende verslagjaar om een doel te 

ondersteunen en in welke mate dat te doen. 

Voor het komende verslagjaar zal, in lijn met de afgelopen verslagjaren, naar verwachting weer inbreng 

worden gevraagd van WE Europe BV medewerkers om (een deel van) de te ondersteunen doelen te 

bepalen. Het Bestuur zal dan overeenstemming met het beleidsplan en de doelstellingen, evenals een 

ANBI aansluiting, vaststellen alvorens het Bestuur besluit een donatie te doen. Indien zich een verzoek 

voor noodhulp voordoet (al dan niet aangedragen door medewerkers), zal het Bestuur zich daarover 

beraden en alleen in lijn met het beleidsplan en een ANBI aansluiting kunnen besluiten tot een donatie. 



Jaarrekening 2019/20 – Stichting WE Get Together te Utrecht                                                                     

 

10 

 

 

Begroting voor het verslagjaar 2020/2021 

(bedragen in €)        

1 februari 2020 

t/m 31 januari 2021 

 

Baten 

Donaties         75.000  

Totaal baten         75.000  

 

Lasten 

Bestedingen en toekenningen van fondsen     74.850 

Overige Stichtingskosten            150 

Totaal lasten         75.000 

 

Saldo van baten en lasten                  - 

 

Bestedingen en toekenningen van fondsen zal nader door het Bestuur van de Stichting worden 

vastgesteld. Op dit moment zijn er nog geen doelen vastgesteld. 

Het saldo van baten en lasten over het verslagjaar 2020/2021 is naar verwachting nihil. Het 

Stichtingsvermogen per 31 januari 2021 zal daarmee ongeveer op € 83.000 uitkomen. Dat is ongeveer  

€ 58.000 hoger is dan het door het Bestuur van de Stichting vastgestelde na te streven minimum 

vermogenspositie van de Stichting (€ 25.000) om voldoende middelen beschikbaar te hebben voor acute 

bestedingen en toekenningen van fondsen. 

11 februari 2020 

Het Bestuur 


