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Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 154.316 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 34.181, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van André Kuipers Stichting te Warder is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze 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 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van André Kuipers Stichting.
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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 dan ook ervan 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.

30 juni 2020

Was Getekend
B. Heimensen AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Zuiderinslag 4C
3871 MR Hoevelaken
T (033) 258 03 30
E amersfoort@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Wat vooraf ging
Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut
André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid,
wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil
hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De
stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een "goede doelen organisatie" welke aanspraak kan
maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan
notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.
Doelstelling
De statutaire doelstelling luidt als volgt:
"De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen
maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het
doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Bestuur en bestuurswerkzaamheden
Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit: André Kuipers, voorzitter en Anne Cor Groeneveld, secretarispenningmeester. In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen naast de diverse contacten voor de
activiteiten van de stichting.
Financiële verantwoording
Royalties:
De opbrengsten uit boeken (royalties) door André Kuipers zijn in 2019 overgemaakt aan de op de omslag van de
boeken genoemde goede doelen, te weten:
Emma Kinderziekenhuis
Stichting Hoogvliegers
We Foundation
Wereld Natuur Fonds
Donaties:
Na uitgebreid overleg besluit het bestuur geen standaard donaties te doen een de eerder ondersteunde
organisatie maar op basis van nieuw aangedragen goede doelen een ondersteuning toe te kennen. Ook zal de
stichting zich niet structureel verbinden aan doelstellingen anders dan passend bij de statuten, en educatieve
doeleinden waarbij religie en politiek geen factor zijn. Voorzitter André Kuipers geeft ook aan zich niet in de laten
met deze elementen omdat zijn universele boodschap gaat over ruimtevaart, luchtvaart, medische wetenschap en
techniek. De activiteiten van de stichting dienen als verlengstuk van zijn missie. Als Ambassadeur van o.a. het NLF
en het Techniekpact blijft hij zich hiervoor inzetten.
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Nieuws 2019
In het jaar 2019 is André Kuipers onverminderd doorgegaan met invulling geven aan zijn ambassadeurschappen
van diverse goede doelen, teneinde aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van onze planeet en mensen, met
name jongeren, te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. , Als ambassadeur van het Techniekpact zet
André Kuipers zich in om zoveel mogelijk jongeren te interesseren voor een bètatechnische opleiding.
Wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol bij het bedenken van oplossingen voor het milieu en
duurzaamheid. De jongeren van nu moeten hiervoor straks de oplossingen brengen.
Satellietmonitoring speelt een grote rol bij het verschaffen van de juiste kennis rondom bijvoorbeeld
klimaatvraagstukken en voedselveiligheid. Organisaties als het Rode Kruis gebruiken satellietdata om rampen te
voorkomen en de impact van rampen te verkleinen. JustDiggIt brengt het probleem van verwoestijning van de
planeet in kaart, ook met hulp van satellieten. Ook het Wereld Natuur Fonds gebruikt innovatieve satellietbeleden
en geodata voor onderzoek naar biodiversiteit in bepaalde gebieden.
Naast astronaut is André ook arts én vader. In de loop der jaren heeft hij diverse goede doelen omarmd die zich
inzetten voor zieke kinderen, te weten het Emma Kinderziekenhuis en de Stichting Hoogvliegers.
Een greep uit 2019
Voor een overzicht van activiteiten verwijzen we naar www.andrekuipersstichting.nl

Een greep uit 2019
Voor overzicht van activiteiten verwijzen we naar http://www.andrekuipersstichting.nl.
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

(1)
(2)

154.316
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3.030
163.271
154.316

166.301

154.316

166.301
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31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Ondernemingsvermogen

(3)

Kortlopende schulden

(4)

Overlopende passiva
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105.467

139.648

48.849

26.653

154.316

166.301
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€

€

€

Baten

Baten

(5)

16.969

7.500

29.479

Besteed aan de doelstellingen

(6)

45.196

15.000

23.409

Overige lasten

(7)

5.829

4.000

6.273

51.025

19.000

29.682

-125

-

-126

-34.181

-11.500

-329

Lasten

Som der lasten
Financiële lasten

(8)

Saldo van baten en lasten
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

- 10 -
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Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en
opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd
ter financiering van de eigen organisatie.
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de
eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Overige vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige vorderingen
Diversen
Nog te ontvangen Royalties

-

121
2.909

-

3.030

10.709
143.607

24.666
138.605

154.316

163.271

2. Liquide middelen
NL89 ABNA 0414 6162 43
NL70 ABNA 0423 6507 77
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

3. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve project Space4Kids

4.440
101.027

4.440
135.208

105.467

139.648

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

4.440
-

4.440

Stand per 31 december

4.440

4.440

Het bestuur van de stichting heeft besloten dat een deel van de opbrenst zal worden aangewend voor het project
Space4Kids. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd van €4.440.
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

135.208
-34.181

135.537
-329

Stand per 31 december

101.027

135.208

4. Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overlopende passiva
Accountantslasten
Nog te verstrekken donaties
Nog door te storten royalties
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2.500
38.520
7.829

2.500
18.000
6.153

48.849

26.653
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De nog te verstrekken donatie van € 18.000 eind 2018 is uitgegeven in 2019. Eind 2019 is er een nieuwe reservering
opgenomen van € 38.520 voor KRO tv uitzending inzake 50 jaar na de eerste landing op de maan.
Royalties worden altijd 1 jaar achteraf ontvangen en uitbetaald. De nog door te storten royalties van totaal € 6.153
bestaat uit de ontvangen royaltie over 2016 (€ 3.244 verantwoord als bate en last in 2017) en over 2017 (€ 2.909
verantwoord als bate en last in 2018). Eind 2019 is de royalty over 2019 hieraan toegevoegd (€ 1.676 verantwoord
als bate en last in 2019).
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€

5. Baten
Ontvangen Royalties
Donaties

€

€

1.676
15.293

2.500
5.000

2.909
26.570

16.969

7.500

29.479

43.520
1.676

12.500
2.500

2.909

45.196

15.000

2.909

6. Besteed aan de doelstellingen
Donaties verstrekt goede doelen
Royalties voldaan

Het bestuur heeft besloten de ontvangen royalties te schenken aan de goede doelen zodat per doel een min of
meer vergelijkbaar bedrag en in een lijn met voorgaande jaren is toegekend.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam (2018: idem).

7. Overige lasten
Kantoorkosten
Algemene kosten

875
4.954

4.000

3.232
3.041

5.829

4.000

6.273

875
-

-

450
545
2.237

875

-

3.232

4.954
-

4.000

3.041
-

4.954

4.000

3.041

Kantoorkosten
Automatiseringslasten
Diensten derden
Marketing kosten

Algemene kosten
Accountantslasten
Overige algemene lasten
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8. Financiële lasten
Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€

€

€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers

-126
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OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
De gevolgen van het Coronavirus hebben in 2020 nog geen merkbaar nadelig effect op de baten, het saldo en de
kasstromen. Hoewel wij dergelijke effecten op korte termijn niet verwachten, kunnen wij door de onzekerheid over
hoelang de gevolgen van het Coronavirus aanhouden, niet uitsluiten dat wij op termijn mogelijk toch met nadelige
effecten van de gevolgen van het Coronavirus zullen worden geconfronteerd.

Ondertekening bestuur

Warder,
A. Kuipers

A.C. Groeneveld
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