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Jaarverslag van het bestuur
Voorwoord
EEN OOGSTJAAR EN EEN NIEUWE DROOM
Stichting The Dreamery Foundation heeft in 2016 veel te vieren gehad. Het was voor ons een waar oogstjaar,
waarin we de vruchten plukten van nauwgezet werken aan strategische doelen. Een jaar waarin we bovendien
onze strategie hebben vernieuwd.
‘Banen van nu bestaan in de toekomst niet meer en er komt steeds meer behoefte aan technische expertises.’ Dat
schreven bijna alle landelijke media na het behalen van het wereldrecord programmeren met 11.368 leerlingen in
het primair onderwijs op 14 oktober 2016. Dit was een mooi hoogtepunt. Onze nieuwe intensieve samenwerking
met Stichting CodeUur uit zich in waardevolle activiteiten waarbij het welzijn en een positief
toekomstperspectief van kinderen in Nederland centraal staat.
Het is niet het enige punt waarop we in 2016 kunnen oogsten van hard werken. Ons verhaal over de urgentie van
het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het primair onderwijs op scholen, binnen de politiek en overheid en
in bedrijven lijkt bij te dragen aan een positief attitude ten aanzien van onze activiteiten waarbij de leerkracht
primaire doelgroep is.
Uit ons onderzoek onder leerkrachten blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning in het aanbieden van
digitale vaardigheden in de vorm van lesmateriaal (75%), een concretisering van bestaande leerlijnen (73%) en
een overzicht van al het bestaande lesmateriaal ten aanzien van digitale geletterdheid. Hoewel ons
lesprogramma Shadowview 4 kids succesvol aansluit bij de behoeftes van de leerkrachten is dit aanleiding
geweest om ons te verdiepen in digitale geletterdheid en zijn wij gestart met het ontwikkelen van een leerlijn
digitale geletterdheid in samenwerking met de TU Delft.
Een positieve attitude is van groot belang om een van onze belangrijkste doelen te kunnen bewerkstelligen: Alle
kinderen in het Nederlandse basisonderwijs nu digitale vaardigheden laten ontwikkelen. Op dit vlak hebben we
ons in 2016 laten gelden in het ontluikende maatschappelijk debat doordat we ons aan het specialiseren zijn op
het gebied van het structureel aanbieden van digitale vaardigheden.
Het is mooi om de vruchten te mogen plukken van onze inspanningen. Een kernpunt van onze twee jaar geleden
geformuleerde strategische ambities was om onze activiteiten op te schalen en daarbij techniek als pijler te
gebruiken. Dit is in 2016 voor een belangrijk deel verwezenlijkt en is zichtbaar in het primair onderwijs van
Nederland.
De samenwerking met Stichting CodeUur stelt ons in staat om gezamenlijke doelstellingen te behalen waarbij
onze kwaliteiten en krachten complementair aan elkaar zijn. Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben we
besloten om in 2017 gezamenlijk te fuseren tot een nieuwe stichting met de naam FutureNL.
We blijven daarbij luisteren en kijken naar de wereld om ons heen. We zien dat het maatschappelijke debat
rondom digitale geletterdheid toeneemt en dat zal meer snelheid en alertheid van ons vragen. Hoewel scholen en
leerkrachten onze primaire doelgroep zijn, zullen we ons ook richten op samenwerkingen met de
bedrijvensector, maatschappelijke organisaties en de overheid.
We durven in onze nieuwe strategie hardop te dromen van een stichting welke een daadwerkelijk versnelling van
de ontwikkelingen in het onderwijs teweegbrengt. In nauwe samenwerking met de verschillende (koepel-)
organisaties bouwen we aan het onderwijs van de toekomst en zaaien daarvoor nu al de zaadjes. Zodat we straks
opnieuw kunnen oogsten.
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De goede resultaten van 2016 hadden we niet kunnen behalen zonder onze vrijwilligers en sponsors. Hun inzet,
betrokkenheid en passie voor onderwijs verdienen een groot compliment. Het is prachtig om te zien dat zoveel
bevlogen mensen elke dag weer hard werken aan het onderwijs van de toekomst.
Een hartelijke groet,
Voorzitter Stichting The Dreamery Foundation

Steven Schuurman
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1. Over Stichting The Dreamery Foundation
Stichting The Dreamery Foundation heeft het welzijn en een positief toekomstperspectief van kinderen in het
Nederlandse basisonderwijs centraal staan in alle activiteiten en projecten die zij start en uitvoert. Dit is de
voorgaande jaren tot uiting gekomen in brede samenwerkingen en projecten.
Door de verscheidenheid aan ervaringen kreeg The Dreamery Foundation medio 2015 de wens om de activiteiten
op te schalen en daarbij digitale geletterdheid als voornaamste pijler te gebruiken. Dit was de aanleiding om in
2016 verdieping en specialisatie aan te brengen in de ontwikkeling en start van verschillende projecten en
samenwerkingen in en voor het onderwijs waarbij concrete doelstellingen centraal stonden.
1.1.Misie
De missie van Stichting The Dreamery Foundation is het helpen en inspireren van kinderen in het Nederlandse
basisonderwijs en bijdragen aan een positief toekomstperspectief.
1.2. Visie
Stichting The Dreamery Foundation gelooft dat alle Nederlandse kinderen in het primair onderwijs nu digitale
vaardigheden moeten ontwikkelen om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren.
1.3. Werkwijze
Stichting The Dreamery Foundation opereert vanuit de wetenschap dat de maatschappij zich bevindt in een
transitie van industrialisering naar een digitalisering van de maatschappij. Er zijn een flink aantal kinderen in
Nederland die niet optimaal digitale vaardigheden ontwikkelen, omdat hun leefomgeving en/of school dit niet
toestaat of stimuleert. Hierdoor kan hun toekomst in het gedrang komen, omdat straks elke beroep wel een
digitale component bevat.
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 digitale vaardigheden kunnen
ontwikkelen waarbij een positief toekomstperspectief centraal staat.
De stichting stimuleert in dit proces zoveel mogelijk de betrokkenheid vanuit de maatschappij, en wel in het
bijzonder de bedrijvensector en ondernemers. Veel ondernemers willen graag bijdragen aan concrete projecten,
bij voorkeur op lokaal niveau, maar kunnen daar autonoom geen concrete invulling aan geven. Tot op heden is
het niet gelukt om structureel en een duurzame invulling te geven aan een schaalbare samenwerking tussen het
onderwijs en de bedrijvensector. De stichting wil bedrijven en ondernemers graag betrekken bij het duurzaam
uitvoeren van haar projecten om voor de langere termijn een positieve projectresultaten te boeken.
1.4. 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.
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 2016
De ontwikkelingen in de samenwerking met Stichting CodeUur hebben positieve invloed uitgeoefend op de
behaalde kernresultaten. Tevens zullen sommige kernresultaten een begin zijn van een langer traject welke in
2017 zullen worden voortgezet. Desondanks worden deze kernresultaten wel benoemd daar zij ook autonoom als
behaald doel kunnen worden aangemerkt.
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2.1.1. IMC Basis Delft
In het schooljaar 2015/2016 is zowel door The Dreamery Foundation als IMC Weekendschool hard gewerkt om
IMC Basis mogelijk te maken op basisschool ‘De Horizon’. Na verschillende gesprekken is, in goed overleg,
uiteindelijk besloten de samenwerking op 1 maart 2016 te beëindigen. Basisschool ‘De Horizon’ wil haar focus
gaan leggen op de cognitieve vakken zoals rekenen en taalontwikkeling vanwege de recente uitslagen van de
CITO-toetsen en het verschil in pedagogische benadering bleek té groot te zijn.
Na het besluit IMC Basis Delft vroegtijdig te beëindigen op basischool ‘De Horizon’ hebben Stichting The
Dreamery Foundation en IMC Weekendschool eerste de focus gelegd op een diepgaande analyse van de
leermomenten en de evaluaties die ontstaan zijn op de Horizon. Een waardevolle en leerzame analyse.
Vervolgens is er uiterst hard gewerkt door beide partijen om project IMC Basis op een nieuwe Delftse school te
starten. Helaas bleek dat de huidige vorm van project IMC Basis een vorm is die geen aansluiting vindt bij
(Delftse) basisscholen. Op vrijdag 8 juli 2016 is er door Stichting The Dreamery Foundation besloten de
samenwerking met IMC Weekendschool te beëindigen.
2.1.2. Lesprogramma Shadowview 4 kids
Op vrijdag 29 april vond de lancering plaats van het lesprogramma Shadowview 4 kids welke ontstaan is uit een
samenwerking tussen Stichting The Dreamery Foundation en Stichting ‘Shadowview’. Het lesprogramma heeft
als doel het bewustzijn ten aanzien van het belang van natuurbehoud en bedreigde diersoorten te vergroten van
Nederlandse basisschoolleerlingen.
In het lesprogramma is er verbinding gelegd tussen de verschillende verplichte vakken met in het bijzonder
Computational thinking, natuur, burgerschapskunde, wereldoriëntatie 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.
Naast dat het lesprogramma veelvuldig gebruikt wordt door leerkrachten in primair onderwijs is het
voedingsbodem geweest voor verschillende samenwerkingen die hieronder zullen worden toegelicht.
2.1.3. Wereldrecord programmeren i.s.m. Stichting CodeUur
Op vrijdag 14 oktober hebben 11.368 kinderen in het Nederlandse primair onderwijs het wereldrecord
programmeren verbroken. Ruim 600 vrijwillige gastdocenten hebben de leerkrachten en leerlingen ondersteunt
tijdens dit event. De leerlingen hebben tegelijkertijd een uur geprogrammeerd in de programmeeromgeving
Scratch met als basis een les van Shadowview 4 kids. De leerlingen werden uitgedaagd om binnen de context van
wildlifecrime programmeren als middel in te zetten om een doel te bereiken, namelijk het beschermen van een
olifant tegen de illegale stroper met behulp van een drone.
In de Openbare Bibliotheek van Amsterdam hebben ZKH Prins Constantijn van Oranje, Tweede Kamerlid Kees
Verhoeven en locoburgemeester van Amsterdam Kajsa Ollongren met kinderen van groep 7b van OBS de
Notenkraker de programmeerles gevolgd.
Stichting CodeUur en Stichting The Dreamery Foundation waren de initiatiefnemers.
2.1.4. Ontwikkelen leerlijn digitale geletterdheid
In samenwerking met de TU Delft heeft Stichting The Dreamery Foundation een concentrische leerlijn digitale
geletterdheid ontwikkelt. Een leerlijn die zich kenmerkt en onderscheid door de concretisering van leerdoelen en
de verbinding tussen digitale vaardigheden en andere vakken zoals rekenen en taal.
Door in de leerlijn een koppeling te maken met de (kern)vakken zoals rekenen en taal waarbij concretisering van
leerdoelen en activiteiten centraal staan, krijgen leerkrachten het inzicht en vertrouwen dat zij al dagelijks bezig
zijn met computational thinking in de klas.
Als uitgangspunt voor de leerlijn zijn de abstracte voorbeeldmatige leerplankaders en begrippensets van SLO
gebruikt en de kerndoelen van OC&W, zodat ook in het schoolbeleid aansluiting mogelijk wordt gemaakt. De
leerlijn wordt ontwikkelt in co-creatie met leerkrachten, schooldirecties, OC&W, SLO, Kennisnet, Nederlandse
Pabo’s en bibliotheken om de integratie in het onderwijs te bevorderen.

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

Pagina 6 van 22

Kopie

De leerlijn digitale geletterdheid zal de metastructuur zijn voor verschillende activiteiten die in 2017 zullen
worden ontplooit.
2.2.
Doelstellingen en activiteiten The Dreamery Foundation 2017
Zoals in het voorwoord benoemt zal Stichting The Dreamery Foundation in 2017 fuseren met Stichting CodeUur
om gezamenlijk als Stichting FutureNL voort te bestaan. De hieronder benoemde doelstellingen zijn beschreven
binnen de vernieuwde context.
1. Ontwikkelen leerlijn ‘Digitale geletterdheid’
Stichting FutureNL ontwikkelt de leerlijn digitale geletterdheid voor basisscholen. In de leerlijn wordt een
koppeling gemaakt met de kerndoelen en andere (kern)vakken zoals rekenen en taal waardoor scholen in staat
worden gesteld de digitale vaardigheden vakoverstijgend aan te bieden.
2. Een gebruiksvriendelijke online omgeving
De leerlijn zal tot uiting komen via een gebruiksvriendelijke online omgeving die de leerkrachten in staat stelt er
direct mee aan de slag te gaan in de klas. Aanpak:
o weergave van high-level en concrete leerdoelen vanuit digitale geletterdheid en informatie over noodzaak en
urgentie
o computational thinking per leerjaar: verbinding tussen de verschillende leerdoelen van de (kern) vakken
(o.a. rekenen en taal) en digitale geletterdheid waarbij ook de kerndoelen vanuit OC&W worden opgenomen. Op
termijn worden hier ook de andere disciplines aan toegevoegd: ICT- basisvaardigheden, informatievaardigheden
en mediawijsheid.
o mogelijkheid voor leerkracht om input te integreren in groepsplannen en/of een concreet plan van aanpak
o overzicht van al het bestaand lesmateriaal (zie punt 4)
o online en offline panel (zie punt 3)
o leerkrachten door heel Nederland ontmoeten elkaar in een online forum.
o publicatie nieuw lesmateriaal (zie punt 5)
3. Opzetten panel leerkrachten
De leerlijn wordt in co-creatie met de verschillende doelgroepen ontwikkeld om de integratie in het primair
onderwijs te bevorderen. Op initiatief van Stichting FutureNL wordt er een panel van enthousiaste leerkrachten
uit het primair onderwijs gevormd om de leerlijn digitale geletterdheid te ontwikkelen.
4. In kaart brengen bestaand lesmateriaal
Stichting FutureNL maakt een totaaloverzicht van al het reeds bestaande, beschikbare lesmateriaal. Doel hiervan
is het maken van een koppeling tussen het bestaande lesmateriaal en de leerlijn digitale geletterdheid.
5. Ontwikkelen nieuw lesmateriaal
Stichting FutureNL ontwikkeld op basis van de leerlijn ‘digitale geletterdheid’ nieuw lesmateriaal. Doelstelling is
om voor elke groep zo’n 20 lesuren te maken. We kiezen 4 innovatieve thema’s per jaar. Bijvoorbeeld:
blockchain, augmented reality, VR, big data en selfdriving cars. Per thema zoekt Stichting FutureNL partners die
dit lesmateriaal kunnen funden zodat het gratis ter beschikking komt van basisscholen.
6. Ontwikkeling CodeUur 2.0
CodeUur is een groot succes. Het doel van een gratis CodeUur op vrijdagochtend is om leerlingen en
leerkrachten te laten kennismaken met programmeren. Een uur programmeren is een allereerste kennismaking.
In CodeUur 2.0 gaat Stichting FutureNL een koppeling maken tussen het nieuwe lesmateriaal dat ontwikkelt
wordt (zie punt 4) en de kennismakingslessen. Enerzijds kan lesmateriaal getest worden, anderzijds kan na
afloop van het CodeUur door de leerkrachten doorgewerkt worden met het beschikbare materiaal in de online
omgeving. Tevens voorziet de stichting hierdoor aan de behoefte om er na een inspirerend CodeUur zelf mee aan
de slag te gaan. Er zal dus vaker nieuw lesmateriaal voor CodeUur gemaakt worden. In deze ontwikkeling gaat
Stichting CodeUur tevens kijken naar een alternatieven van Scratch.
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7. Organiseren van evenementen
Door middel van het organiseren van evenementen zal stichting FutureNL awareness op het thema digitale
vaardigheden bij kinderen creëren. Het organiseren van evenementen wordt ingezet voor zowel de primaire als
de secundaire doelgroepen:
Scholen: nader in te vullen
Overheden: ministerraad programmeerles
Ouders: nader in te vullen
Kinderen: challenge
Voorbeeld:
Jaarlijks terugkerend mega event voor basisschoolkinderen om te komen met een innovatief concept om hun
leven met behulp van technologie te verbeteren. In nauwe samenwerking met SIDN fonds op te zetten. Wellicht
koppelen aan de internationale CodeWeek in december? Of juist aan een onderwijs event zoals de NOT. Met een
vooraanstaande jury en gericht op landelijke awareness van dit thema. Deze challenge moet een begrip worden
binnen Nederland en minimaal 25% van de Nederlandse basisscholen moeten hier aan mee gaan doen. Nodig
zijn een event organisatie en een projectteam. Opzet van event moet innovatief zijn, bijv. Lifestream naar alle
basisscholen van de prijsuitreiking.
8. Lobby politiek & overheid
Er zal een voortdurende lobby richting politieke partijen plaatsvinden om digitale vaardigheden een structurele
plek te geven in het curriculum van basisscholen. In verband met de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar
van 2017 is het van groot belang om een politieke lobby in te zetten ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s
van de verschillende politieke partijen. D66 is daarbij het primaire speerpunt. Daarnaast zal de nadruk ook
liggen op het samenwerken met het ministerie van Onderwijs en maatschappelijk organisaties zoals Kennisnet
en SLO.
9. Creëren van urgentie bij ouders
Een belangrijke doelgroep die bij dit thema betrokken moet zijn, zijn de ouders. Doel is dat ouders ervan
overtuigt zijn dat digitale vaardigheden van groot belang zijn voor een positief toekomstperspectief van alle
kinderen in Nederland. Voor het bereiken van deze doelgroep maakt Stichting FutureNL in 2017 een
communicatieplan die vanaf medio 2017 uitgevoerd wordt. Denk hierbij aan de inzet van evenementen (zie punt
6), PR en sociale media. Tevens maakt Stichting FutureNL een totaaloverzicht van alle mogelijke
thuisactiviteiten voor kinderen welke zal worden gepubliceerd in de online omgeving (punt 2). De
toegankelijkheid van het aanbod wordt hiermee vergroot.
10. Creëren YouTube kanaal
Eind 2017 is video verantwoordelijk voor 69% van als het internetverkeer door consumenten. YouTube is op
Google na de grootste zoekmachine ter wereld. Met een bedrijfskanaal op YouTube creëren we een omgeving
waarin alle bruikbare content betreffende het onderwerp programmeren en coderen samenkomen. Het gaat dus
niet alleen om eigen videomateriaal. We maken afspeellijsten waarop de video’s gesorteerd worden. Doel is om
vooral Nederlandse content te bundelen. Op die manier bieden we alle organisaties in Nederland die zich hard
maken voor het leren programmeren een plek voor online publicatie. Dit vergemakkelijkt het zoeken voor onze
doelgroepen: leerkrachten, ouders en politici. De doelgroep van het YouTube kanaal is dus niet de kinderen. Het
maken van een YouTube kanaal is snel gedaan, het is echter heel tijdrovend om het kanaal te vullen en te
onderhouden. Tevens vindt het YouTube kanaal bedding in de online omgeving ter ondersteuning van de leerlijn
en het lesmateriaal (zie punt 2).
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3. Organisatie en bestuur
Stichting The Dreamery Foundation is gevestigd op de Julianalaan 154, 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 directeur. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor
onbepaalde tijd.
Voorzitter – T.S. Schuurman
Secretaris – B. Smeets
Penningmeester – P. Meijer
Raad van Advies
Stichting FutureNL zal een Raad van Advies vormen met als doelstelling
1. Waarborgen van kwaliteit; kennis, expertise en ervaring van deskundigen.
2. Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; de maatschappelijk relevante visie en de missie van de
stichting verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is. Hiertoe behoort
onder meer het aanbevelen en samenstellen van commissies rond specifieke thema’s.
3. Transparantie en legitimatie; social venture zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren >
verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties.
Op basis van de rijke kennis en ervaring van de leden ten aanzien van één of meerdere activiteiten ondersteunen
zij de stichting in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de
gestelde doelstellingen te bereiken.
De Raad van Advies krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan
het bestuur van de stichting. Deze adviezen zijn niet bindend.
Operatie
De dagelijkse leiding van de vernieuwde organisatie ligt bij de directeur, die in dienst is bij de stichting voor 32
uur per week. Daarnaast heeft de stichting een programma manager in dienst voor 40 uur per week. De
arbeidsvoorwaarden van beide werknemers zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
De directeur en de programma manager zijn 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 interneen externe communicatie rondom de activiteiten en resultaten van de stichting.
De werknemers worden in hun werkzaamheden ondersteund door een aantal betrokken en enthousiaste
vrijwilligers.
Beloningsbeleid
De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies 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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4. Fondsenwerving
Stichting FutureNL (voormalig Stichting The Dreamery Foundation) is op een punt aangekomen waarbij er meer
aandacht dient te komen voor het planmatig uitzetten van een fondsenwervingscampagne.
Een substantieel belangrijke component is dat The Dreamery Foundation een particulier initiatief is en de
stichting in 2014 is gestart met een bedrag waarvan het arbeidsloon van één van de werknemers in ieder geval
een aantal jaar kan worden bekostigd.
De stichting streeft ernaar 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 en werkt de
stichting dagelijks met een aantal betrokken vrijwilligers.
De stichting is actief op zoek naar financiële ondersteuning ten behoeve van de activiteiten die zij start en
uitvoert. Het aantal en de omvang van de activiteiten die de stichting uitvoert 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 activiteiten te kunnen initiëren, werft de stichting fondsen bij derden, waarbij zij zich met name
richt op vermogensfondsen en de bedrijvensector die jaarlijks doneren ter ondersteuning van specifieke
projecten.

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

Pagina 10 van 22

Kopie

Jaarrekening

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

Pagina 11 van 22

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 mei 2017

Kopie

Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)
31 december 2016

Activa
Ref.
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

€

€

31 december 2015
€

€

4.
433

578

5.
6.

0

110

7.

7.875

3.000

8.

7.875

3.110

127.345

103.908

135.653

107.596

125.007

102.454

Passiva
Kapitaal
Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

9.
10.
11.

5.287

1.535

12.

5.359

3.607
10.646

5.142

135.653

107.596
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Kopie

Staat van baten en lasten over 2016

Ref.
Baten
Subsidiebaten
Giften en soortgelijke baten
Financiële baten en lasten

14.

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

0
105.000
332

5.000
100.460
443

105.332

105.903

73.086
145
1.733
229
7.586

49.725
145
27.415
223
7.334

Som der lasten

82.779

84.842

Resultaat over het boekjaar

22.553

21.061

15.

Som der baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Subsidieverplichtingen
Financiële lasten
Overige lasten

16.
17.
18.
19.

Verdeling saldo:
Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

Restant dotatie vrij besteedbaar vermogen

22.553

21.061

Resultaat over het boekjaar

22.553

21.061

Stichting The Dreamery Foundation, Delft
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Kopie

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Hoofdstuk grondslagen
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.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting The Dreamery Foundation is feitelijk gevestigd op Julianalaan 154, 2628 BL te Delft en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 61041785.

1.3.

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.
2.1.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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.

Stichting The Dreamery Foundation, Delft
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2.4.

Kopie

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap 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. Een
bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet
is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs
geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de
geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te
realiseren. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze
kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. De disconteringsvoet geeft geen
risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.
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. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

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, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
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.

Stichting The Dreamery Foundation, Delft
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3.
3.1.

Kopie

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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 en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva.

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 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.

Subsidieverplichtingen

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.

Belastingen

De Stichting betreft een algemeen nut beogende instelling. De Stichting is niet onderhevig aan de
vennootschapsbelasting gezien er geen sprake is van winststreven en er geen activiteiten worden ontplooid
waarmee in concurrentie wordt getreden.

Stichting The Dreamery Foundation, Delft
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4.

Kopie

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2016
723
(145)

Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden

578

Mutaties
Afschrijvingen materiële vaste activa

(145)

Saldo

(145)

Stand per 31 december 2016
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

723
(290)

Boekwaarden

433

Afschrijvingspercentage

5.

20

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

Handelsdebiteuren

7.

31-12-2016

31-12-2015

€

€

0

110

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen bedragen
Overige vorderingen

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

31-12-2016

31-12-2015

€

€

4.875
3.000

0
3.000

7.875

3.000
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8.

Kopie

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

9.

Vrij besteedbaar vermogen
2016

2015

€

€

Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten

102.454
22.553

81.393
21.061

Stand per 31 december

125.007

102.454

10.

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.

11.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

12.

31-12-2015

€

€

5.287

1.535

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld
Nog te betalen accountantskosten
Loonkosten

13.

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2015

€

€

3.172
1.816
371

1.750
1.814
43

5.359

3.607

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 2 giften ontvangen zullen worden van
totaal € 200.000.

14.

Subsidiebaten

Subsidie baten

15.

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

0

5.000

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke baten

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

332

443
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16.

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten

16.1.

€

€

62.411
10.675

42.300
7.425

73.086

49.725

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

55.278
4.422
2.711

37.500
3.000
1.800

62.411

42.300

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

145

145

Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

19.

Exploitatie
2015

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

18.

Exploitatie
2016

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen
Vakantietoeslag
Belaste vergoedingen

17.

Kopie

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

229

223

Overige lasten

Overige personeelskosten
Algemene kosten

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

4.158
3.428

4.636
2.698

7.586

7.334
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19.1.

Kopie

Overige personeelskosten
Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

Reiskostenvergoeding
Onkostenvergoeding
Overige personeelskosten
Cursus en opleidingskosten

19.2.

1.212
903
24
2.497

4.158

4.636

Algemene kosten
Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€

€

Accountantskosten
Algemene kosten

20.

2.151
1.507
450
50

3.074
354

2.539
159

3.428

2.698

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren 1,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 1).

21.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 zal Stichting The Dreamery Foundation fuseren met Stichting CodeUur, waarbij Stichting The Dreamery
Foundation de verkrijgende Stichting is. Na de fusie zal de Stichting verder gaan onder de naam FutureNL.

22.

Bestuurders en toezichthouders

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

Delft, 10 mei 2017
Stichting The Dreamery Foundation

Het bestuur,

T.S. Schuurman

B. Smeets

Stichting The Dreamery Foundation, Delft

P. Meijer
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Kopie

Samenstellingsverklaring van de accountant
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Kopie

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur van Stichting The Dreamery Foundation
De jaarrekening van Stichting The Dreamery Foundation te Delft is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de
staat van baten en lasten over 2016 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, 10 mei 2017
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.

