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Jaarverslag van het bestuur
Voorwoord

Vol trots en enthousiasme presenteer ik u het jaarverslag 2015 van Stichting The Dreamery Foundation.
De stichting kijkt terug op een succesvol eerste jaar met veel inspirerende samenwerkingen waarin kleine en
grote dromen zijn uitgekomen of waar in ieder geval een begin is gemaakt om deze dromen werkelijkheid te laten
worden.

De visie en missie van de stichting krijgen steeds meer concrete onderbouwing in de uitwerking en smelten,
naarmate wij blijven leren en doen, eenvoudiger samen tot een krachtig geheel wat ervoor zorgt dat de missie
bewerkstelligt wordt. Zo hebben wij in het eerste jaar van de stichting vooral veel aandacht besteedt aan het
opbouwen en uitbouwen van het netwerk, hebben wij de eerste stappen gezet in het planmatig uitzetten van een
fondsenwervingscampagne en kijken wij met trots naar een van onze eerste projecten met Kinderen van de
Voedselbank. Ruim 30 kinderen in Delft en zo’n 128 kinderen in Nederland hebben wij, in samenwerking met
Kinderen van de Voedselbank, geholpen.

In 2015 zijn wij vruchtbare samenwerkingen gestart met onder andere IMC Weekendschool, met als uitwerking
‘project IMC Basis Delft’. Een project waarbij 36 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool ‘De Horizon’ en
inspirerende vakexperts elkaar tijdens lessen ontmoeten. De leerlingen verkennen samen met deze enthousiaste
professionals verschillende vakgebieden door zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’ en op excursie te gaan
naar diverse werkplekken.

In 2015 zijn wij ook een uitdagende samenwerking gestart met Laurens de Groot, oprichter en tevens voorzitter
van stichting Shadowview. Stichting The Dreamery Foundation gaat de uitdaging aan een uitgebreid
lesprogramma te ontwikkelen voor leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs ten aanzien van het belang van
natuurbehoud en illegale stroperij.

Ik en het team van Stichting The Dreamery Foundation kijken uit naar een vruchtbare toekomst waarin wij
streven naar succesvolle samenwerkingen met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling en een positief
toekomstperspectief van kinderen in het Nederlandse basisonderwijs.

Een hartelijke groet,

Voorzitter Stichting The Dreamery Foundation

Steven Schuurman
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1. Over Stichting The Dreamery Foundation

Een verschil maken in het leven van een jong kind. Dat is onze droom. The Dreamery Foundation wil een
betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in het Nederlandse basisonderwijs, de
levenskwaliteit verbeteren en het toekomstperspectief van kinderen positief verbeteren.

Stichting The Dreamery Foundation is er van overtuigd dat iedereen een verschil kan maken in het leven van een
jong kind. The Dreamery Foundation voert haar dromen uit door projecten rondom concrete doelstellingen uit
te voeren, zowel autonoom en in samenwerking, actief op zoek te gaan naar maatschappelijke integratie van haar
projecten en hierdoor duurzaamheid en continuïteit te creëren.

1.1.Misie
Onze missie is het helpen en inspireren van kinderen in het Nederlandse basisonderwijs die door sociaal
maatschappelijke gevolgen een minder positief toekomstperspectief hebben.
Stichting The Dreamery Foundation heeft drie speerpunten die leidraad vormen in de missie.

1.1.2. Onderwijs
The Dreamery Foundation wil de onderwijssituatie zo beïnvloeden en noodzakelijk grondwerk verrichten dat er
een grotere kans ontstaat op een inspirerende wisselwerking. Soms ontstaat die wisselwerking door een
combinatie van bestaande kennis en overdenkingen, in andere situaties door nieuwsgierigheid, exploratie- en
experimenteerdrang. Afwachten is niet de beste werkwijze om kinderen te inspireren. Soms moeten kinderen
gewoon aan de slag gaan. Ook iets durven doen dat verwijderd is uit het domein van de actuele ontwikkeling,
maar zich bevindt in de zone van de naaste ontwikkeling kan leiden tot inspiratie.

The Dreamery Foundation heeft als missie om kinderen in het basisonderwijs een bijdrage te leveren aan een
exceptioneel goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en toekomstige participatie in de maatschappij.
The Dreamery Foundation wil dit bereiken door een inspirerende en excellente ontwikkelingservaring op sociaal,
maatschappelijk, emotioneel en cognitief niveau aan te bieden aan kinderen in het basisonderwijs.

1.1.3.Natuur
Er zijn een tal van dieren die met uitsterven bedreigd worden, zoals de neushoorns en olifanten in Afrika en Azië,
de reuzenpanda’s in China en wereldwijd worden de walvissen en zeeschildpadden bedreigd. De grootste
bedreigingen voor deze bedreigde dieren zijn stroperijen door georganiseerde criminelen, jacht voor voedsel,
verlies van leefgebied door mensen en door de klimaatverandering en te intensief gebruik van het leefgebied
zoals overbevissing.

The Dreamery Foundation droomt van een wereld waarin volwassenen bewust zijn van hun handelen met de
daarbij horende gevolgen in de wetenschap dat zij de wereld slechts in bruikleen hebben van (hun) kinderen.
Door projecten en initiatieven te ondersteunen en te initiëren die een duurzame en structurele bijdrage leveren
aan een evenwichtig balans tussen mens en natuur wil The Dreamery Foundation uiteindelijk ook hiermee op
macro niveau de levenskwaliteit en een positief toekomstperspectief van jonge kinderen bevorderen.

1.1.4. Armoede
Stichting The Dreamery Foundation opereert vanuit de wetenschap dat er helaas in Nederland kinderen
opgroeien in een situatie waarin zij zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, omdat hun leefomgeving dit niet
toestaat of stimuleert. Hierdoor kan hun toekomst in het gedrang komen. Door het inzetten van financiële steun,
middelen en inzet van tijd/kennis wil de stichting materiële en immateriële belemmeringen zoveel mogelijk weg
nemen, zodat kinderen kunnen opgroeien in een veilige leefomgeving waarin ontwikkeling, de kwaliteit van leven
en een positief toekomstperspectief centraal staan. Hierbij ligt de aandacht van de stichting vooral op armoede in
het onderwijs

1.2. Algemeen Nut Beogende Instelling
De Belastingdienst beschouwt The Dreamery Foundation sinds 8 juli 2014 als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Geld of goederen schenken aan The Dreamery Foundation is daarmee niet alleen voor
donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor de stichting zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting en The Dreamery Foundation hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de
effectiviteit van de donaties vergroot.
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2. Doelstellingen en kernresultaten

Om continuïteit en duurzaamheid te creëren is The Dreamery Foundation altijd actief op zoek naar
maatschappelijke integratie van haar projecten en heeft de stichting haar missie vertaalt naar concrete korte- en
middellange termijn doelstellingen, waar elke dag naar toe gewerkt wordt.

2.1. Kernresultaten projecten 2015
“Minimaal drie projecten initiëren, begeleiden en tot een succesvol einde brengen dan wel in staat stellen om
autonoom verder te gaan.”

Aangezien er tal van uitstekende projectmogelijkheden zijn, neemt de stichting haar project selectie proces erg
serieus en wordt zeer degelijk onderzocht welke projecten duidelijk af te bakenen zijn en redelijkerwijs
realiseerbaar zijn.

2.1.1. Lesprogramma ‘Kinderen samen sterk!
“Lesprogramma ‘Kinderen samen sterk! ontwikkelen en implementeren voor Stichting Kinderen van de
voedselbank.”

Stichting The Dreamery Foundation heeft voor Stichting Kinderen van de Voedselbank een lesprogramma
ontwikkelt met een filosofische grondslag, welke voorziet in de behoefte om kinderen uit te dagen en betrokken
te laten zijn. Het lesprogramma bestaat uit een module van vijf lessen voor de onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. Het lesprogramma heeft onder andere het doel om kinderen te prikkelen en te inspireren door op
een andere manier naar zichzelf, elkaar en de wereld te kijken.
De laatste les van iedere module is ‘Kinderen samen sterk!’ met het doel kinderen uit te dagen ook een concrete
bijdrage te leveren aan de maatschappij en in het speciaal aan leeftijdsgenoten die opgroeien in armoede.
Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft het lesprogramma in gebruik genomen en dit heeft bijgedragen aan
hun doelstelling de bewustwording en betrokkenheid van leerlingen in het primair onderwijs te vergroten ten
aanzien van armoede in Nederland.

2.1.2. IMC Basis Delft
“IMC Basis Delft starten en implementeren voor minimaal drie jaar op een Delftse basisschool.”

In samenwerking met IMC Weekendschool is op donderdag 5 november 2015 IMC Basis Delft gestart in groep 7
en 8 op basisschool ‘De Horizon’ met het thema journalistiek waar onder andere de Wethouder van onderwijs,
Aletta Hekker en de Delftse Post aan deelnamen.
De kern van IMC Basis is dat leerlingen en inspirerende vakexperts elkaar tijdens lessen ontmoeten. Leerlingen
verkennen samen met deze enthousiaste professionals verschillende vakgebieden door zelf aan de slag te gaan
met ‘het echte werk’ en op excursie te gaan naar diverse werkplekken. Zo wordt de bijzondere context gecreëerd
waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken
houding tegemoet te treden. Dit draagt bij aan het doel om leerlingen in staat te stellen om (later) zelfstandige,
beter gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken op het gebied van opleiding en beroep.

2.1.3. Shadowview for kids
“Het bewustzijn ten aanzien van natuurbehoud en bedreigde diersoorten te vergroten van Nederlandse
basisschoolleerlingen.”

In augustus 2015 is Stichting The Dreamery Foundation een samenwerking gestart met de Nederlandse stichting
‘Shadowview’. Stichting The Dreamery Foundation zal een uitgebreid lesprogramma ontwikkelen met als doel
om het bewustzijn ten aanzien van het belang van natuurbehoud en bedreigde diersoorten te vergroten van
Nederlandse basisschoolleerlingen. In het lesprogramma zal er verbinding worden gelegd tussen de
verschillende verplichte vakken met in het bijzonder techniek, natuur, burgerschapskunde, wereldorientatie en
wiskunde. Door de drie modules voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw waarbij een doorlopende leerlijn
in acht wordt genomen, is het eenvoudig voor scholen in het primair onderwijs om het lesprogramma op te
nemen in het curriculum en hierdoor gestructureerd vorm te geven aan de invulling van het bereiken van de
kerndoelen omtrent verschillende verplichte vakken. In het jaar 2016 zal Shadowview for kids verder ontwikkelt
worden waarbij er naar een kick-off wordt toegewerkt waarbij het primair onderwijs kennis maakt met het
uitgebreide lesprogramma.
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2.2. Doelstellingen The Dreamery Foundation 2016
1. Planmatig uitzetten van een fondsenwervingscampagne
Gegeven de ambities van The Dreamery Foundation dient er meer aandacht te komen voor het planmatig
uitzetten van een succesvolle fondsenwervingcampagne. De stichting begeeft zich op een kantelpunt waarbij er
een transitie plaatsvindt naar een meer volwassen en professionele organisatie met als uitwerking opschaling van
de activiteiten.

2. Opschalen van de activiteiten
Stichting The Dreamery Foundation wil de activiteiten die zij in 2015 gestart zijn uit gaan breiden binnen het
primair onderwijs. Zo streeft de stichting ernaar om IMC Basis Delft op in ieder geval een tweede basisschool in
Delft te starten en te implementeren en het uitgebreide lesprogramma voor Shadowview for kids landelijk onder
de aandacht te brengen in het primair onderwijs.
Een belangrijk onderdeel in de activiteiten en project van The Dreamery foundation zal de pijler ‘technologie in
het onderwijs’ zijn.

3. Bandbreedte van de stichting verbreden
De stichting zal zich tijdens deze uitdagende ontwikkelingen op een kantelpunt gaan begeven waartoe er
structureel meer behoefte zal ontstaan aan opschaling van de bandbreedte. De stichting wil opschaling van de
bandbreedte in de eerste plaats vergroten door het inzetten van enthousiaste en bekwame vrijwilligers die vanuit
het stichtingsnetwerk geworven zullen worden.

4. Genereren van naamsbekendheid en het uitbreiden van het ambassadeursnetwerk
In 2015 is de stichting gestart met het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van een (ambassadeurs) netwerk
en dit droeg (in) direct bij aan het genereren van naamsbekendheid. The Dreamery Foundation gaat in 2016
meer aandacht besteden aan het uitbreiden van het ambassadeursnetwerk door dit planmatig uit te werken en
op te bouwen.
De stichting wil het ambassadeursnetwerk uitbreiden met als doel het maatschappelijke draagvlak te vergroten
voor de missie die de stichting nastreeft, onder andere in de operationalisering van de projecten.

3. Communicatie
Stichting The Dreamery Foundation is zich er terdege van bewust dat een open en eerlijke communicatie van
groot belang is richting alle betrokken partijen. Dit besef ligt dan ook ten grondslag aan het communicatiebeleid
dat de stichting hanteert en zeer regelmatig evalueert.
Informatie is een belangrijke eerste stap in het vergroten van de slagkracht van de stichting. Uiteindelijk echter,
wil de stichting zoveel mogelijk mensen ook werkelijk in beweging krijgen en een bijdrage laten leveren aan de
projecten van The Dreamery Foundation. Met activeringsactiviteiten wil de stichting mensen aanzetten tot
donatie in de vorm van:
• Geld - donaties als persoon of bedrijf
• Middelen - donaties van gratis goederen
• Tijd - vrijwilligers, delen expertise, acties derden
• Netwerk - het betrekken van de sociale context
Stichting The Dreamery Foundation besteedt aan de volgende communicatiemiddelen haar aandacht om
personen te activeren en deel te laten nemen:
Sociale media
De stichting heeft een facebookpagina en een twitteraccount waarop regelmatig nieuwe posts worden geplaatst
om de volgers te informeren, te interesseren en te involveren. Ook heeft de stichting een projectpagina op het
platform Heroes&Friends waar men project IMC Basis kan volgen, zich op kan geven als vrijwilliger en waar
eenvoudig een donatie gedaan kan worden. Al deze accounts zijn aan elkaar geschakeld, zodat het eenvoudig is
om een ontwikkeling te delen.

Facebook: stichtingthedreameryfoundation
twitter: @dreameryfound
Heroes&Friends: https://www.heroesandfriends.com/#/projects/imc-basis-delft
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Website
De website van Stichting The Dreamery Foundation is continue in beweging en wordt als van zeer groot belang
onderhouden en bijgewerkt. Zo is de website in 2015 compleet responsive gemaakt en worden er regelmatig
nieuwe updates geplaatst.

www.dreamery.org

Nieuwsbrief
Iedere maand verstuurt de stichting een bescheiden nieuwsbrief aan ruim 300 personen. In de nieuwsbrief staan
de laatste ontwikkelingen beschreven,en worden er concrete oproepen gedaan voor het inzetten van expertise en
tijd. Een ieder kan zich inschrijven via de website.

Radio en krant
In het jaar 2015 is Stichting The Dreamery Foundation een aantal keer uitgenodigd voor een interview op de
radio bij onder andere de Delftse zorgradio en radiostation BNR.

De Delftse Post (lokale krant) heeft in het jaar 2015 drie artikelen over Stichting The Dreamery Foundation en
haar projecten gepubliceerd.

Youtube-kanaal
De stichting heeft haar eigen youtube-kanaal waar korte, maar krachtige filmpjes op worden geplaatst. Filmpjes
die de kijker een concreter beeld geven van de projecten die Stichting The Dreamery Foundation uitvoert.

Persoonlijk contact
De stichting kent veel waarde toe aan het persoonlijk contact hebben met zoveel mogelijk betrokken personen
mits dit binnen de mogelijkheden ligt. Door het opbouwen en onderhouden van een persoonlijke (vertrouwens)
relatie gaat de stichting ervan uit dat de intrinsieke motivatie om te willen bijdragen van betrokken personen en
nieuw te betrekken mensen vergroot wordt.

4. Fondsenwerving

Stichting The Dreamery Foundation is op een punt aangekomen waarbij er meer aandacht dient te komen voor
het planmatig uitzetten van een fondsenwervingscampagne, zoals eerder beschreven in paragraaf 2.2.

Een substantieel belangrijke component is dat The Dreamery Foundation een particulier initiatief is en de
stichting is gestart met een bedrag waarvan het arbeidsloon van de programma coördinator in ieder geval een
aantal jaar kan worden bekostigd. Daarnaast worden eventuele resterende operationele kosten ook vanuit de
basisfunding betaald. Van de donaties die The Dreamery Foundation krijgt worden GEEN operationele en/of
andere kosten betaald.
The Dreamery Foundation streeft er naar om waar enigszins mogelijk samen te werken met sponsors om de
operationele kosten van de stichting tot een absoluut minimum te beperken. Zo opereert de stichting vanuit een
kosteloos ter beschikking gesteld kantoorpand – inclusief infrastructuur, worden kantoorbenodigdheden veelal
gesponsord en ontvangen bestuurders geen enkele vergoeding voor hun activiteiten, ook geen
onkostenvergoeding.

Door een opleiding te volgen bij IF-Academy met betrekking tot fondsenwerving streeft de stichting het krijgen
van meer inzicht en informatie na met als gevolg dat het fondsenwerven planmatiger en succesvoller zal worden.
In 2015 hebben de nieuw verkregen inzichten en informatie uiteindelijk geresulteerd in een honorering van een
subsidieaanvraag bij de gemeente Delft.

De stichting is actief op zoek naar financiële ondersteuning ten behoeve van de projecten die zij start en uitvoert.
Het aantal en de omvang van de projecten die Stichting The Dreamery Foundation ondersteunt hangt primair af
van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en de hoeveelheid kennis, uren en goederen die de
stichting vanuit samenwerkingsverbanden, fondsen en donateurs beschikbaar heeft. Om succesvol projecten te
kunnen initiëren, werft de stichting fondsen bij derden, waarbij zij zich met name richt op het werven van
donateurs die jaarlijks doneren ter ondersteuning van specifieke projecten.
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5. Organisatie en bestuur

Stichting The Dreamery Foundation is gevestigd op de Julianalaan 156, te Delft. De Stichting staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61041785.

Het bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van
de operationeel eindverantwoordelijke programma coördinator. De bestuurders worden benoemd door het
bestuur voor onbepaalde tijd.

Voorzitter – T.S. Schuurman
Secretaris – B. Smeets
Penningmeester - P. Meijer

Operatie
De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de programma coördinator, die in dienst is bij de stichting voor
36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden van de programma coördinator zijn vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst.
De programma coördinator is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van de stichting, het
werven van fondsen en de aansturing van vrijwilligers waar deze ingezet worden en alle interne- en externe
communicatie rondom de activiteiten en resultaten van de stichting.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en zij ontvangen geen onkostenvergoeding.

Huisvesting
De stichting opereert vanuit een kosteloos ter beschikking gesteld kantoorpand – inclusief infrastructuur.
Kantoorbenodigdheden worden veelal gesponsord.

ANBI status
Zoals vastgelegd in de statuten van de stichting heeft deze geen winstoogmerk en beschikt zij over een ANBI
status. Bij het liquideren van de stichting, komt het liquidatiesaldo volledig ten goede aan een ANBI stichting of
een buitenlandse algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
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Jaarrekening
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 June 2016 Kopie

Balans per 31 December 2015
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa 31 December 2015 31 December 2014

Ref. € € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 4.
Andere vaste bedrijfsmiddelen 578 0

Vlottende activa
Vorderingen 5.
Handelsdebiteuren 6. 110 0
Overige vorderingen en overlopende
activa 3,000 0

3,110 0

Liquide middelen 7. 103,908 90,027

107,596 90,027

Passiva

Kapitaal
Vrij besteedbaar vermogen 8. 102,454 81,393

Kortlopende schulden 9.
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 10. 1,535 5,818
Overige schulden en overlopende
passiva 11. 3,607 2,816

5,142 8,634

107,596 90,027
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Staat van baten en lasten over de periode 1 January 2015
tot en met 31 December 2015

Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

Ref. € €

Baten
Subsidiebaten 13. 5,000 0
Giften en soortgelijke baten 100,460 100,000
Financiële baten 14. 443 0

Som der baten 105,903 100,000

Lasten
Personeelskosten 15. 49,725 16,078
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16. 145 0
Projectkosten 27,415 0
Financiële lasten 17. 223 42
Overige lasten 18. 7,334 2,487

Som der lasten 84,842 18,607

Resultaat over het boekjaar 21,061 81,393

Verdeling saldo:
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Restant dotatie vrij besteedbaar vermogen 21,061 81,393

Resultaat over het boekjaar 21,061 81,393
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Hoofdstuk grondslagen

1.1. Activiteiten
De activiteiten van Stichting The Dreamery Foundation betreffen voornamelijk het helpen en inspireren van
kinderen in het Nederlandse basisonderwijs die door sociaal maatschappelijke gevolgen een minder positief
toekomstperspectief hebben.

1.2. Oprichting
Blijkens de akte d.d. 8 juli 2014, verleden door notaris R. Verbeek, is Stichting The Dreamery Foundation per
genoemde datum opgericht.

1.3. Vestigingsadres
Stichting The Dreamery Foundation is feitelijk gevestigd op Julianalaan 154, 2628 BL te Delft.

1.4. Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting The Dreamery Foundation zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

2.1. Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal)) worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening
gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling
of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar
paragraaf 2.4.
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2.4. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij
het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt
direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.

2.5. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

2.6. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

2.7. Kapitaal
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht.

2.8. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die
worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze
bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden in de staat van baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de
desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten
en lasten.

3.2. Subsidiebaten
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de
gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan.

3.3. Financiële baten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende
activa.

3.4. Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.5. Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.6. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

3.7. Projectkosten
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk
aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in
welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze
ontstaan.

3.8. Financiële lasten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten
op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
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4. Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Stand per 1 January 2015

Verkrijgingsprijzen 0
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0

Boekwaarden 0

Mutaties

Investeringen 723
Afschrijvingen materiële vaste activa (145)

Saldo 578

Stand per 31 December 2015

Verkrijgingsprijzen 723
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (145)

Boekwaarden 578

Afschrijvingspercentage 20

5. Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

6. Handelsdebiteuren
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Handelsdebiteuren 110 0

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

7. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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8. Vrij besteedbaar vermogen
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Stand per respectievelijk 1 January en 8 July 81,393 0
Saldo baten en lasten 21,061 81,393

Stand per respectievelijk 31 December en 31 December 102,454 81,393

9. Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de kortlopende schulden.

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Loonheffing 1,535 5,818

11. Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Nog te betalen accountantskosten 1,814 1,816
Reservering vakantiegeld 1,750 1,000
Loonkosten 43 0

3,607 2,816

12. Niet in de balans opgenomen vorderingen
Gedurende het jaar is een gift van € 100.000 ontvangen. De schenker van dit bedrag heeft zich gecommitteerd
om gedurende 5 jaar € 100.000 per jaar te schenken aan Stichting The Dreamery Foundation. Dit commitment
komt te vervallen bij overlijden van de schenker. De verwachting is dat nog 3 giften ontvangen zullen worden van
totaal € 300.000.

13. Subsidiebaten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Subsidie baten 5,000 0
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14. Financiële baten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Rentebaten en soortgelijke baten 443 0

15. Personeelskosten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Lonen en salarissen 42,300 14,100
Sociale lasten 7,425 1,978

49,725 16,078

15.1. Lonen en salarissen
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Brutolonen en -salarissen 37,500 12,500
Vakantietoeslag 3,000 1,000
Belaste vergoedingen 1,800 600

42,300 14,100

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa 145 0

17. Financiële lasten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Rentelasten en soortgelijke lasten 223 42
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18. Overige lasten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overige personeelskosten 4,636 672
Algemene kosten 2,698 1,815

7,334 2,487

18.1. Overige personeelskosten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Cursus en opleidingskosten 2,497 0
Reiskostenvergoeding 1,212 411
Onkostenvergoeding 903 261
Overige personeelskosten 24 0

4,636 672

18.2. Algemene kosten
Exploitatie Exploitatie
01-01-2015

t/m
08-07-2014

t/m
31-12-2015 31-12-2014

€ €

Accountantskosten 2,539 1,815
Algemene kosten 159 0

2,698 1,815

19. Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de periode 1 January 2015 tot en met 31 December 2015 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op
basis van een volledig dienstverband (8 July 2014 tot en met 31 December 2015: 0,7).
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20. Bestuurders en toezichthouders
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en zij ontvangen geen onkostenvergoeding.

Delft, 20 June 2016
Stichting The Dreamery Foundation

Het bestuur,

T.S. Schuurman B. Smeets
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Overige gegevens
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Voorstel resultaatbestemming
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Kopie

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting The Dreamery Foundation

De jaarrekening van Stichting The Dreamery Foundation is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van
baten en lasten over de periode 1 January 2015 tot en met 31 December 2015 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichtingen 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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 'Kleine
Organisaties-zonder-winststreven'. 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 Stichting The Dreamery Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Rotterdam, 20 June 2016
PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V.

Origineel getekend door: drs. L.C.M. Wagemans RA

PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam,
Postbus 8800, 3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.


