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Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015 
Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw  

 
A. Inleiding 
Voor u ligt het inhoudelijk en financieel jaarverslag van de Stichting Onderzoek 
Methode Niek Brouw over 2015. Het eerste jaarverslag. 
Het was een bijzonder en spannend eerste jaar. Hoe gaan mogelijke donateurs 
reageren? Er is zoveel dat we tegelijk willen oppakken! Zoveel dat we nog niet 
kennen. 
Het was dus een jaar van bruggenbouwen, fundamenten leggen en daarna in de 
opbouwfase komen. 

 
B. Wijze van rapporteren 
In het verslag hieronder (C.) geven wij een overzicht van de werkzaamheden en de 
financiële transacties die daaruit voortvloeiden. 
Aan het einde van het verslag vindt u (D) een globaal financieel overzicht. 
Daarachter (E) is de goedkeuring van die cijfers door de boekhouder en accountant 
te vinden. Zij geven daarmee akkoord op de gepresenteerde cijfers. 

 
C. Werkzaamheden en daaruit voortvloeiende financiële 

transacties 
 
Oprichten en besturen van de 
Stichting 
• Vanaf september 2014 is door 

betrokkenen, Niek en bestuurders, 
intensief gewerkt aan het oprichten 
van de Stichting. 

• Op 29 januari 2015 is de Stichting 
officieel opgericht door statuten bij de 
notaris te laten passeren. 

• Inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel heeft plaatsgevonden 
(nummer: 6254231). 

• De belastingdienst heeft een BTW- 
nummer toegekend 
(8548.59.184.B.01). 

• Een bankrekening is gerealiseerd 
(NL34INGB0006757010). 

• Emailadres gerealiseerd 
(stichtingniekbrouw@ziggo.nl). 

• Bestuursvergaderingen: 27/02/2015, 
15/04/2015, 05/06/2015, 16/09/2015 
en 11/12/2015. 

 
Financiën 
• Met de boekhouder zijn in maart 2015 

afspraken gemaakt over de 
boekhouding en de jaarlijkse controle 
door de accountant van de 
boekhouding; 

• Begroting  opgesteld; 
• Bij elke bestuursvergadering zijn de 

financiën tot dan toe gekeurd door de 
bestuursleden. 

• Btw-aangifte gedaan eerste, tweede, 
derde en vierde kwartaal 2015 
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Werving en onderhouden 
contact met donateurs 
• Via adressenbestand van Niek en PPG 

zijn donateurs aangeschreven door 
middel van brief. 

• Folder gemaakt. 
• Folder op de PPG (balie en in 

behandelkamers). 
• Vier nieuwsbrieven verstuurd via de 

email. 
• Engelstalige folder gemaakt en 

meegegeven aan Amerikaanse 
therapeuten. 

• Op profcursus van 30/08/2015 
buitentherapeuten gevraagd om 
folders op hun praktijk neer te leggen. 

• Midwinterkaart samengesteld en 
verstuurd naar de donateurs. 

 
Archief 
• Niek heeft het beheer van het archief 

(dvd’s/ videobanden) aan het 
Colijnplein aan de Stichting 
overgedragen; 

• Alle dvd’s zijn gecatalogiseerd; 
• We hebben besloten om als Stichting 

de archiefruimte op het Colijnplein te 
huren; 

• Mim en Frieda hebben het project 
‘uitwerken mei-cursus’ opgepakt, met 
als bedoeling hiervan een uitgave te 
maken. De reden hiervan is dat deze 
meerdaagse cursus een mooi breed 
overzicht geeft van de inzichten van 
Niek (zowel de ontwikkelingsfases als 
de dimensies komen hier uitgebreid 
aanbod). 

• Op suggestie van twee 
buitentherapeuten is ook het 

uitwerken van de profcursus  
opgepakt. Reden hiervan is ook dat 
deze uitwerkingen dan kunnen worden 
aangeboden aan het KTNO ter 
registratie. Zodoende kunnen de 
therapeuten punten behalen om hun 
registratie up-to-date te houden. Ook 
kunnen wellicht ‘therapeuten van 
buiten’ meer kennismaken met de 
methode Niek Brouw. 

• Om toekomstige lezingen maar ook 
oudere lezingen sneller te ontsluiten 
heeft de Stichting besloten 
spraakherkenningssoftware aan te 
schaffen. 

 
Publicaties, website 
• Griekse vertaling van Liefde , agressie 

en depressie. Gerealiseerd in mei 
2015. 

• Slowaakse en Noorse vertaling zijn af. 
Er wordt gezocht naar geïnteresseerde 
uitgever. 

• In Griekenland wordt gewerkt aan 
vertaling van Verbergen doet alleen 
een dief. 

• Als Stichting groen licht gegeven voor 
Spaanse vertaling (te realiseren in 
2016) 

• Websitedomein www.niekbrouw.nl 
overgenomen. Te realiseren in 2016. 

• Balanstest (op basis van in- en output 
zoals in Liefde, Agressie en Depressie 
beschreven) door ontwikkeld. O.a. in- 
en outputmogelijkheden op L, A of D. 
Bedoeling is om deze test uiteindelijk 
ook op de website aan te kunnen 
bieden. 
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D. Afrekening 2015 
IN	   
Ontvangen	Donaties	  €	16.430,00	
Rente	   
BTW9teruggave	  €	185,00	
Totaal	IN	  €	16.615,00	
   
UIT	   

Oprichtingskosten	 Notaris	 €	556,50	
KVK	 €	50,00	

Reiskosten	Niek	 Athene	 €	730,86	

Archiefkosten	 Huur	 €	300,00	
Spraakherkenning	 €	464,48	

Betalingsverkeer	  €	6,05	
Wervingskosten/	kantoorkosten	  €	200,81	
Totaal	UIT	  €	2.308,70	

 

 
Saldi	rekeningen	   
Betaalrekening		Saldo	3191292015	  €	362,53	
Spaarrekening		Saldo	3191292015	  €	13.943,77	
Totaal	  €	14.306,30	

 
Controle	   
Volgens	boekhouding	  €	14.306,30	
Saldi	rekeningen	  €	14.306,30	
Verschil	  €	0,00	

€	14.306,30	TOTAAL	IN	9UIT	
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E. Controle boekhouding inkomsten en   uitgaven 
 


