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Aan:
Stichting BEE-ldeas 
T.a.v. Benjamin Truijen 
Huskensweg 17-B 
6412 SB Heerlen

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van 
Stichting BEE-ldes te Heerlen samengesteld op basis van de door u verstrekte 
gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde 
jaarrekening berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële 
gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in 
die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of 
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de jaarrekening 
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 
(en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, BW 2).

Financieel Adviseur
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ALGEMENE GEGEVENS:
Statutaire naam:
Adres:
Woonplaats:
Rechtsvorm:
Opgericht:

Stichting BEE-ldeas
Huskensweg 17-B 
6412 SB Heerlen 
Stichting
5 augustus 2015

Inschrijving KvK: 63872358

Bestuur

In september 2017 heeft er onder besluit van de stichting een wijziging van de samenstelling van het bestuur 
plaatsgevonden.
Het bestuur van de Stichting was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

- mevrouw L. Jeekel, voorzitter
- de heer C.W. Gerstel, secretaris
- mevrouw L. Jeekel, penningmeester

Omschrijving van de activiteiten
Artikel 2 van de statuten, d.d. 5 augustus 2015

De Stichting heeft; zonder winstoogmerk; ten doel: het ontwikkelen van "wereldveranderende" software 
teneinde de Aarde, samenleving, mensen en natuur gezonder en gelukkiger te maken, alsmede het 
creëren van zelfbewustzijn waardoor mensen en organisaties gestimuleerd worden hun 
verantwoordelijkheden te nemen;
het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het toegankelijk maken van software-ideeën met een impact via het zogenaamde 'BEE-ldea' platform, 

alsmede het uitvoeren van softwareprojecten;
- het stimuleren van kruisbestuiving op het gebied van software-ideeën;
- het bieden van een praktijk leeromgeving voor startende engineers en zij-instromers;
- het opheffen van technische barrières en het bieden van financiële funding;
- het beheren van intellectuele eigendommen;
- het hergebruiken van software componenten teneinde maatschappelijke software initiatieven te 

kunnen realiseren;
- het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel 
van de Stichting te bereiken.

Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
- giften en donaties;
- subsidies en sponsorbijdragen;
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
- hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende activiteiten;
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt 
mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de Stichting, hetzij rechtstreeks, 
hetzij middellijk, uit hoofde van aan de Stichting geleverde goederen of diensten.
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BESTUURSVERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2020 T/M 31 DECEMBER 2020

Afgelopen jaar is voor Stichting BEE-ldeas een bewogen jaar geweest van verdere professionalisering, 
innovatief vermogen en het versterken van de waarde van onze sociale innovatie concepten.
Naast het uitvoeren van een groot aantal Capacity building projecten zijn ook afgelopen jaar veel 
mensen uitgestroomd naar werk. Ondanks de Corona pandemie leek dit weinig invloed te hebben op 
het percentage dat succesvol naar werk gebracht is na het doorlopen van onze programma’s.
(80% een halfjaar na het doorlopen) Er draaiden 7 groepen toen Nederland op lock-down ging. 
Hierdoor hebben we plots aanpassingen in ons programma gedaan waardoor onze groepen boven 
venwachting goed samen leerden werken op afstand.
Op het moment draait Stichting BEE-ldeas alleen nog maar projecten op afstand.

Ook is het aantal sociale software straten toegenomen. Steeds meer bedrijven zien de samenwerking 
met BEE-ldeas als een kans om IT werkzaamheden sociaal uit te besteden of als een nieuw kanaal 
voor hun werving. In samenwerking met het UWV en de programmaraad is het Sociaal-innovatieplan 
opgezet als engagement concept om bedrijven landelijk te enthousiasmeren te starten met sociaal 
ondernemen. Hierdoor is een goede basis gelegd voor onze verdere groei in 2021.

Heerlen, 15 maart 2021 

Stichting BEE-ldeas

- mevrouw L. Jeekel, voorzitter
- de heer C.W. Gerstel, secretaris
- mevrouw L. Jeekel, penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER
na voorstel resultaat bestemming 

In euro's

ACTIVA

Notes 31-12-2020 31-12-2019

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 1 1.147 2.289

1.147 2.289

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Liquide middelen

38.685 62.535

16.678

22.007

11.025
51.511

TOTAAL ACTIVA 39.832 64.824
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BALANS PER 31 DECEMBER
na voorstel resultaat bestemming

In euro’s

PASSIVA

Notes 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen 3 11.293 29.234

Voorzieningen 4 0 0

Kortlopende schulden 5 28.539 35.590

TOTAAL PASSIVA 39.832 64.824
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Staat van baten en lasten
In euro's

Baten
Andere opbrengsten
Som der baten

Kostprijs van de baten 
Overige organisatiekosten

Som der lasten

Resultaat van baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Toelichting 2020 2019

6 301.310
0

295.770
0

301.310 295.770

7.t 266.123
7.2 57.101

123.428
177.328

324.366 305.325

-23.055 -9.555

8 -85 -86

-23.140 -9.641
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TOELICHTING

Algemeen

Verslagjaar
Het verslagjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Activiteiten
De Stichting heeft; zonder winstoogmerk; ten doel: het ontwikkelen van "wereldveranderende" software 
teneinde de Aarde, samenleving, mensen en natuur gezonder en gelukkiger te maken, alsmede het 
creëren van zelfbewustzijn waardoor mensen en organisaties gestimuleerd worden hun 
verantwoordelijkheden te nemen;
het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Gedurende 2017 is de activiteit opleiding / training geven toegevoegd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde en zijn gebaseerd 
op RJ 640 organisaties zonder winststreven.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor bepaling van het resul
taat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Valuta
De jaarrekening luidt in euro's, hetgeen de functionele- en prestatievaluta van de Stichting is.

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele 
valutakoers op de transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn 
gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op 
transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op actuele 
waarde, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers geldend op het moment van waardering van 
de post. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in 
vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en verliesrekening.
Deze koersverschillen worden rechtstreeks in de reserve omrekeningsverschillen verwerkt. De reserve 
omrekeningsverschillen is opgenomen onder de post "Wettelijke reserves". Op de balansdatum worden de 
activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in de prestatievaluta van de 
Groep (de Euro) tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de winst- en verliesrekening 
worden omgerekend tegen de gemiddelde koers voor hetjaar. De koersverschillen hieruit voortkomend 
worden direct in de wettelijke reserve "Reserve omrekeningsverschillen" verwerkt. Bij afstoting van de 
bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de 
omrekeningsverschillen dat is opgenomen in het eigen vermogen in de winst- en verliesrekening verantwoord 
als onderdeel van het resultaat op verkoop.
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ACTIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven,
De afschrijvingspercentages bedragen:
Computer systemen (hardware en software): 33 1/3 %
Computer software: 33 113 %
Vervoermiddelen: 20 %
Gebouwen en terreinen: 0-10 %

Handelsdebiteuren en overige vorderingen
Handelsdebiteuren en overige vorderingen zijn opgenomen tegen het oorspronkelijke factuurbedrag 
(historische kosten) minus bijzondere waardeverminderingen gebaseerd op kredietwaardigheidsinschattingen 
van de betreffende debiteuren mede rekening houdend met historische gegevens. De bepaling van de 
bijzondere waardevermindering is de beste inschatting voor het bedrag waarvoor de vennootschap niet in 
staat is de openstaande bedragen te innen. Dubieuze debiteuren worden afgeschreven zodra de 
oninbaarheid is vastgesteld.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Bestemmingsreserve continuïteit
Jaarlijks wordt er aan de bestemmingsreserve continuïteit gedoteerd met als doel een financiële buffer op te 
bouwen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 
uitsluitend indien en voorzover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 
gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en,
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen

Valuta omrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de valuta koers op 
transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend naar de valuta koers op 
balans datum.

8.2
.Classification: Confidential (V3)



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten
De baten worden verantwoord in de periode waarin de daaraan ten grondslag liggende dienst is verricht, de 
subsidies zijn ontvangen, danwel de levering heeft plaatsgevonden.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar 
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in 
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat van het lopende boekjaar toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
continuïteit.
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TOELICHTING OP DE BALANS
In euro's

1) Materiële vaste activa Computer Vervoermid Totaal
systemen delen

Boekwaarde per 31 december 2019 2.289 0 2.289

Investeringen 0 0 0

Afschrijvingen 1.142 0 1.142

Desinvesteringen 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2020 1.147 0 1.147

Cumulatieve afschrijvingen 2.280 3.700 5.980

2) Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

Handelsdebiteuren 16.678 11.025

Voorziening voor oninbaarheid 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

16.678 11.025
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TOELICHTING OP DE BALANS
In euro’s

3) Eigen vermogen Overige Resultaat Totaal

reserves

Stand per 31 december 2019 9.066 20.168 29.234

Resultaat boekjaar 0 -23.140 -23.140

Correctie saldo debiteuren vorig boekjaar 0 5.199 5.199

Stand per 31 december 2020 9.066 2.227 11.293

5) Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Handelscrediteuren 11.029 16.779

Leningen o/g 17.417 4.333

Belastingen en premies sociale verzekeringen 93 0

Overige schulden en overlopende passiva 0 14.478

28.539 35.590

Leninqen o/g 2020 2019

Stand per 31 december 2019 4.333 4.247
Opgenomen tijdens boekjaar 15.000 0
Afgelost tijdens boekjaar -2.000 0
Rente verschuldigd over boekjaar 84 86

17.417 4.333

De lening is in 2016 opgenomen. De hoofdsom bedraagt EUR 4.000.
Rentepercentage is 2%. Er is door het bestuur besloten en overeengekomen dat er niet wordt afgelost tot 20 
Over 2015 is geen rente verschuldigd. In 2021 zal het restant van de lening in een keer worden afgelost.

In 2020 is er een lening van EUR 15.000 verstrekt.
Rentepercentage bedraagt 0%.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
In euro's

6 Baten 2020 2019

Diensten 301.310 272.270
Ontvangen subsidies 0 23.500

Totaal 301.310 295.770

7.1 Kostprijs van de baten 2020 2019

Kostprijs diensten 266.123 123.428
Overig 0 0

266.123 123.428

7.3 Afschrijvingen 2020 2019

Afschrijvingen materiele vaste activa 1.142 4.569
1.142 4.569

7.2 Overige organisatiekosten 2020 2019

Studiekosten 12.191 15.371
Reis- en verblijfkosten 5.949 20.021
Autokosten 1.952 8.439
Kantoorkosten 13.369 8.640
Assurantie 0 1.594
Huisvesting 19.315 12.116
Verkoopkosten 2.645 4.217
Inhuur management 1.680 105.879
Overige personeelskosten 0 1.050

57.101 177.328

8 Financiële baten en lasten 2020 2019

Rentebaten 0 0
Rentelasten -85 -86

-85 -86
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