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Aan het bestuur van
Stichting X MIN Y
De Wittenstraat 43-45
1052 AL AMSTERDAM

ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2016 toekomen.

1. Opdracht

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de richtlijn RJ 650. 

Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

2. Bedrijfsgegevens

Statutaire naam : Stichting XminY beweging
Oprichting : Akte van oprichting 22 juni 1973, laatste statutenwijziging 4 september 1979.
Bestuursleden : Marije Boekkooi, Tamira Combrink, Alex de Jong, Anja van Kooten-Niekerk, Ifor 
Schrauwen, Piet Schuyt, Vreer Verkerke.

Handelsregister : Kamer van Koophandel voor Haaglanden , ingeschreven onder 
dossiernummer 41149277.
Belastingen : De onderneming valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Het fiscaalnummer is 28.72.225.
Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling : De ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des woords te bevorderen
en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen.

3. Resultaat

In het boekjaar 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 24.044.
(2015: een positief resultaat van € 25.485 ).

4. Vermogen

De € 24.044 is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
De algemene reserve bedraagt einde boekjaar € (2015: € 51.431 ).
 Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.
Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Piet Schuijt, penningmeester
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Bestuursverslag 

Bereikte Resultaten in 2016

Projectresultaten

XminY heeft in 2016 maar liefst 135 onafhankelijke groepen gesteund in 49 landen. Sommige van deze 
projecten leveren direct een mooi resultaat op, zoals bijvoorbeeld een gewonnen referendum tegen 
mijnbouw of een nieuw dak voor een sociaal centrum. Bij andere projecten zal de toekomst moeten uitwijzen 
of ze met terugwerkende kracht als succes kunnen worden bestempeld en hebben bijgedragen aan een 
eerlijke, rechtvaardige en schone wereld. 

Alle maatschappelijke verandering is begonnen met dappere pioniers die een eerste stap zetten. Daarom 
kiest XminY er bewust voor om kleine groepen te steunen of organisaties die nog in de opstartfase zitten. In 
veel gevallen kunnen zij met een relatief kleine financiële bijdrage acties voeren die zij niet gefinancierd 
kunnen krijgen in hun eigen land of door internationale fondsen.

Selectie van projecten 
XminY ontvangt ongeveer 500 projectaanvragen per jaar. Lang niet alle aanvragen komen dus door de 
selectie en het is niet eenvoudig om voldoende kwalitatief goede aanvragen te ontvangen. Naast het 
verkrijgen van aanvragen is het een gigantische klus referenties te verzamelen die garanderen dat XminY 
met oprechte organisaties samenwerkt. Voor de aanvragen en referenties onderhoudt XminY, verspreid over 
de wereld, een groot netwerk van experts. Dit vergt een constante inspanning van de vaste medewerkers en 
40 actieve regio-specialisten. Zij komen maandelijks samen om de binnengekomen aanvragen te 
beoordelen. 

Campagnes
In 2016 zijn er twee mooie, succesvolle campagnes gevoerd. Eén van de campagnes betrof de rechten van 
de inheemse Lenca (verenigd in de organisatie Copinh) in Honduras, die al jaren strijden tegen de Agua 
Zarca waterkrachtcentrale. Na de moord op leider Berta Cáceres heeft XminY, in samenwerking met een 
netwerk van nationale en internationale ngo's, druk uitgeoefend op de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO 
om zich terug te trekken uit het Agua Zarca project. En met succes!

De tweede campagne betrof het voorkomen van de bouw van een derde vliegveld in Istanbul, een 
megalomaan bouwproject zonder oog voor milieu- en mensenrechten. In samenwerking met de Turkse 
organisatie Northern Forest Defense en het Nederlandse Both Ends heeft XminY Atradius - het bedrijf dat 
namens de Nederlandse overheid exportkredietverzekeringen verleent - bewogen geen 
exportkredietverzekering af te geven aan een Nederlands bedrijf dat mee zou werken aan de realisatie van 
de bouw. 

Financieel Beleid

Financieel resultaat
In 2016 boekt XminY een positief resultaat van € 24.044. Het totaal aan giften en donaties was € 334.827, 
een daling van € 45.102 ten opzichte van 2015 (€ 379.929). Deze cijfers geven een vertekend beeld, omdat 
XminY in 2015 in de gelukkige omstandigheden was om een legaat van bijna € 60.000 te ontvangen. In 2016 
werden de uitgaven nogmaals kritisch onder de loep genomen wat resulteerde in een lastenpost van  € 
310.784 terwijl er € 357.301 aan uitgaven was begroot. Er is ten opzichte van 2015 € 42.520 minder 
uitgegeven. 

XminY wil geworven middelen snel en efficiënt besteden aan de doelstelling: het ondersteunen van sociale 
bewegingen. Echter, een continuïteitsreserve is nodig om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te 
kunnen voldoen. De gewenste continuïteitsreserve is bepaald op basis van de veronderstelling dat een 
buffer van minimaal 50% en maximaal 65% van de lasten toereikend is. Het positieve resultaat van het 
boekjaar (€ 24.044) wordt in zijn geheel toegekend aan de continuïteitsreserve en komt daarmee op € 
75.258. 

Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer en organisatie
In het jaar 2016 heeft XminY € 218.180 besteed aan de doelstelling. Hieronder wordt de bijdrage gerekend 
die naar projecten wordt overgemaakt, maar ook de kosten in het kader van de acceptatie, verslaglegging en 
evaluatie van projecten. Het bedrag dat besteed is aan de doelstelling bedraagt in 2016 65,2% van het totaal 
aan inkomsten in 2016. 
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Ook voor kleine projecten geldt dat een zorgvuldige beoordeling moet worden gemaakt en referenties 
moeten worden gecheckt. Hierdoor is het werk van XminY zeer specialistisch en arbeidsintensief. Ondanks 
efficiënte inzet van personeel en middelen kan XminY niet voorkomen dat de kosten rondom projecten en 
administratie relatief hoog zijn. Dat is een gevolg van de bewuste keuze om juist kleine en beginnende 
groepen te steunen die nergens anders terecht kunnen.

In het jaar 2016 heeft XminY € 54.697 besteed aan fondsenwerving. Om continuïteit van inkomsten in de 
toekomst te waarborgen, is het aanspreken en binden van een nieuwe en jonge doelgroep noodzakelijk. 
Omdat XminY het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk geld direct besteed wordt aan het ondersteunen van 
sociale bewegingen is het fondsenwervingsbeleid erop gericht om met een minimum aan middelen zoveel 
mogelijk te bereiken. Fondsenwerving leverde in 2016 ongeveer 6 maal meer op dan de investering. 
De kosten van beheer en administratie waren in 2016 €37.905,-. De uitgaven aan beheer en administratie 
zijn 17,4% van de uitgaven aan de doelstelling.

Personeel en Organisatie

Vrijwilligers
Bij XminY zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn actief in vijf secties (Afrika, Azië, Latijns-
Amerika, Oost-Europa, West-Europa). Deze secties dragen, samen met de medewerkers, zorg voor het 
beoordelen van projectaanvragen. Veel van deze vrijwilligers komen oorspronkelijk uit de regio’s waar XminY 
projecten steunt, of hebben vanwege hun werk- of privésituatie goede kennis van de betreffende gebieden 
en beschikken over lokale contacten. Hun kennis en expertise als regio-specialist is cruciaal bij het 
toekennen van steun aan projecten.

Personeel
In 2016 werkten er zeven parttimers bij XminY die bij elkaar opgeteld voor 3,19 fte (voltijd) werkten. Het 
personeel vormt een zelfsturend team met een freelance HR-specialist binnen handbereik. Beloning 
geschiedt volgens het arbeidsvoorwaardenreglement en het bijbehorende functiegebouw.

Bestuur
In 2016 verliep de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden. Hiervoor zijn nieuwe, enthousiaste 
bestuursleden in de plaats gekomen. Er zijn een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. 
De bestuursstructuur is hetzelfde gebleven: het betreft een bestuur op afstand. In 2016 vergaderde het 
bestuur 11 keer. Het werk van de bestuursleden is onbezoldigd.

Verwachting voor 2017

De wereld lijkt een onzekere periode in te gaan. Uitsluiting, discriminatie en andere vormen van onredelijk 
eigenbelang zijn sterk aanwezig, terwijl klimaatverandering een  tegenovergestelde instelling vraagt. XminY 
zal in deze tijden een belangrijke constante zijn. Kleine groepen en lokale pioniers die opkomen voor hun 
rechten zullen op de steun van XminY kunnen blijven rekenen.

De kernactiviteit van XminY blijft in 2017 dan ook het financieel steunen van sociale bewegingen. Daarnaast 
wil XminY onderzoeken hoe het fonds sociale bewegingen in Nederland nog meer kan ondersteunen. 
Mogelijk gaat er geëxperimenteerd  worden met het geven van praktische steun: verstrekken van 
kantoorruimte, infrastructuur, expertise en arbeid. Daarnaast staat XminY open voor het voeren van 
campagne rondom gesteunde acties en projecten, wanneer daar een goede opening voor is.
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€ €
BATEN

362,200

362,200

124,763

7,507

17,700

25,200

13,828

16,755

205,753

156,447

146,100
 -

146,100

10,347

Bijlage bij het bestuursverslag

Begroting 2017

bijdrage deelnemers

donaties

overige opbrengsten

Totaal Baten

af: bedrijfslasten

personeel

huisvesting

bureaukosten

werving en voorlichting

overige lasten

afschrijvingen

onvoorzien

saldo baten en lasten

aangewend t.b.v. projecten
aangewend t.b.v. campagnes

resultaat
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BALANS

12/31/2016 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2015
€ € € € € € € €

ACTIVA PASSIVA

vaste activa

materiële vaste activa eigen vermogen

verbouwing en inrichting 0- 279 vrij besteedbaar vermogen
inventaris  -  - stichtingskapitaal 14 14 
kantoormachines  -  - algemene reserve 75,461 51,417 
apparatuur 0- 144 

75,474 51,431 
0- 422 

vlottende activa
kortlopende schulden

vorderingen
subsidietoekenningen 2,446 4,750 

overige vorderingen en overlopende activa12,796 7,040 vooruitontvangen baten 25  - 
loonheffing en werknemersverzekeringen 2,080 2,942 
pensioenen 790- 230 
overige schulden en overlopende passiva 17,124 15,906 

12,796 7,040 

20,885 23,828 
liquide middelen 83,564 67,796 

totaal activa 96,359 75,258 totaal passiva 96,359 75,258 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

realisatie begroting realisatie 
2016 2016 2015

€ € € 
BATEN

bijdrage deelnemers 325,143 395,000 319,646

donaties 9,239  - 59,838

overige opbrengsten 445  - 445

Totaal baten 334,827 395,000 379,929

af: bedrijfslasten

personeel 147,234 121,050 158,909

huisvesting 7,139 7,024 7,183

algemeen 13,070 16,250 16,103

werving en voorlichting 13,335 21,500 22,727

overige lasten 4,038 10,600 5,665

afschrijvingen 423  - 978

onvoorzien 17,476

185,240 193,900 211,566

saldo baten en lasten 149,588 201,100 168,363

aangewend t.b.v. projecten 125,544 173,100 141,223
aangewend t.b.v. campagnes  - 516

125,544 173,100 141,738

resultaat 24,044 28,000 26,625

bestemming van het resultaat

ten gunste/laste van de algemene reserve 24,044 26,625
ten gunste/laste van de bestemmingsreserve

24,044 26,625
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen voor de balans

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa

De afschrijvingspercentages bedragen:
verbouwing en inrichting : 10 - 20%;
inventaris : 20%;
apparatuur : 33,3%;
kantoormachines: 20%.

Grondslag voor de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De 
afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde, vindt plaats naar tijdsgelang en 
is op basis van de verwachte economische levensduur.

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. 
Voorzover niet anders vermeld, worden de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze 
betrekking hebben.
De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; 
verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (activa) 

31-12-2016 31-12-2015
€ € 

materiële vaste activa

stand begin boekjaar 422 1,212
bij: investeringen  -

422 1,212
af: afschrijvingen 422 790

stand einde boekjaar  -0 422

Voor een specificatie verwijs ik u naar de bijlage "staat van aanschafwaarden en afschrijvingen".

overige vorderingen en overlopende activa

vooruitbetaalde kosten 7,386 74
rente 223 445
donateurs 5,187 4,183
onderhuur 1,338
overige 1,000

12,796 7,040

liquide middelen

ING girorekening 609060 40,250 43,516
ING girorekening 136907 304 58
ASN spaarrekening 43,000 24,214
kas 10 8
geld onderweg

83,564 67,796

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.



TOELICHTING OP DE BALANS  (passiva) 

31-12-2016 31-12-2015
€ € 

algemene reserve

stand begin boekjaar 51,417 25,932
af/bij: resultaat 24,044 25,485

75,461 51,417

bestemmingsreserve automatisering  -  -

stand einde boekjaar 75,461 51,417

subsidietoekenningen

stafgiften
sectie West Europa 500
sectie Latijns Amerika
sectie Afrika 2,446 4,250
sectie Oost/Centraal Europa
sectie Azië

2,446 4,750

vooruitontvangen baten

giften 25

25  -

loonheffing en werknemersverzekeringen

aangifte december 2,080 2,942

2,080 2,942

pensioenen

stand begin boekjaar 230  -411
verschuldigde pensioenpremie boekjaar 5,374 5,768
af: betaalde voorschotten 6,394 5,128

 -790 230

overige schulden en overlopende passiva
netto salarissen
reservering vakantietoeslag 4,044 4,849
accountantscontrole 3,800 3,600
vooruitbetaalde bedragen
overige nog te betalen bedragen 9,279 7,457

 -

17,124 15,906

niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
XminY heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd 

De huur bedraagt per 1/7/2014 € 857,61 per maand incl. servicekosten 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

realisatie begroting realisatie 
2016 2016 2015

€ € € 

BATEN 

bijdrage deelnemers

bijdrages 325,143 395,000 319,646

325,143 395,000 319,646

donaties

legaten 58,533
incidentele opbrengsten 1,305
giften van door XminY gesteunde org. 1,741
geoormerkte giften 7,498

9,239  - 59,838

overige opbrengsten

financiële baten

bankrente 445 445

overige baten

incidentele opbrengsten 0 0

0  - 0

totaal overige opbrengsten 445  - 445
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salarissen

bruto salarissen 97,142 104,476

97,142  - 104,476

sociale lasten

premies werknemersverzekeringen 17,653 18,114
 -

17,653  - 18,114

pensioenen 2,823  - 2,701

overige personeelskosten

reiskosten 2,833 3,113
arbokosten 1,099
pensioenbeheer en verzuimverzekering 10,698 8,648
freelancers 11,845 23,405
stagaire  -51 801
vrijwilligers 2,521 2,652
koffie, thee, lunch 872 1,126
beëindigingsvergoeding 5,787
overige personeelskosten 897 573

29,616  - 47,204

subtotaal personeelskosten 147,234 121,050 172,496

af: uitkering ziekengeld 13,587

totaal personeel 147,234 121,050 158,909

In 2016 waren er 8 medewerkers (3,59 fte) werkzaam.
(2015: 7 medewerkers  3,28 fte)
Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders.

huisvesting

* huur en energie 6,965 6,417
overige huisvestingskosten 174 766

7,139 7,024 7,183
* een gedeelte van de ruimte wordt onderverhuurd
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vakliteratuur en documentatie 249
scholing medewerkers 606
overige reis- en verblijfkosten
representatie en presentatie 353 652
boekhouding en databases 3,729 6,210
administratie en accountant 4,902 3,812
juridisch en HR advies 847
notariskosten 347
verzekeringen 747
symposium Paul de Bruijn fonds
overige algemene kosten

13,070 16,250 16,103

werving en voorlichting

Xpress 10,310 17,108
Jaarverslag 2,765 5,231
werving en voorlichting 261 388

13,335 21,500 22,727

overige lasten

financiële lasten

betaalde bankrente en -kosten 4,080 5,347
afrondings- en betalingsverschillen  -42 319

totaal overige lasten 4,038 10,600 5,665

afschrijvingen

verbouwing en inrichting 279  - 279
apparatuur 144  - 610
kantoormachines  -  - 90

423  - 978
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125,544 221,947 141,223

campagnes
overige campagnekosten 516

 -  - 516
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STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aanschaf- afschr. aanschaf- boekwaarde(des)invest.afschrijvingboekwaarde
aard van de investering jaar % waarde 01-01-2016 2016 2016 31-12-2016

verbouwing en inrichting

verwarming 2002 10.0 5,525  -  -
bekabeling 2002 20.0 3,177  -  -
tapijt 2002 20.0 1,954  -  -
keuken 2012 20.0 1,394 279 279  -0

12,050 279  - 279  -0

kantoormachines

frankeermachine 2005 20.0 1,189  -  -
telefooncentrale 2009 20.0 893  -  -  -

2,081  -  -  -  -

apparatuur

Thin client + monitor juli 2004 33.3 1,213  -  -
firewall juni 2007 33.3 2,201  -  -
Server okt 2008 33.3 3,343  -  -
SSL certificaten jan 2011 33.3 785  -  -
Thin clients mei 2011 33.3 423  -  -
Server plus geheugen nov 2012 33.3 1,038  -  -
Computers kantoor sep 2013 33.3 650 144 144  -0

9,653 144  - 144  -0

totaal materiële vaste activa 23,784 422  - 423  -0


