
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 
 
Dit is het 2e inhoudelijk en financieel jaarverslag van de Stichting Onderzoek 
Methode Niek Brouw. 
Dit tweede boekjaar was er een waarin uit de fundamenten van het eerste jaar een 
aantal zichtbare resultaten voort zijn gekomen. 
Aan het einde van dit verslag treft u de financiële verantwoording en de 
goedkeuring door de boekhouder. 
 
Inhoudelijke jaarverslag 
Besturen 
• Het bestuur van de Stichting is dezelfde gebleven: Mim van der Meij (voorzitter), 

Frieda Drijver (secretaris) en Rens Looij (penningmeester). 
• Er zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden, namelijk op 27 januari, 26 februari, 

11 maart, 18 juni en 7 december. 
• Daarnaast hebben we een aantal bijeenkomsten met Niek gehad en met de 

PPG. 
• Zoals te doen gebruikelijk hebben de bestuursleden geen financiële vergoeding 

voor het werk gekregen. 
• Er is een aanvraag bij de belastingdienst gedaan om de Stichting een ANBI-

status toe te kennen. De uitslag daarvan is nog niet bekend op dit moment. 
 
Donateurs 
• We kregen in 2016 €9035,- aan donaties binnen. We hebben in 2016 €7873,06 

uitgegeven. Daarmee hebben we voor 2017 een startkapitaal van €15,517,25. 
• De donateurs ontvingen gedurende het boekjaar 4 nieuwsbrieven over de stand 

van zaken (nieuwsbrief maart, juni, oktober en december). 
• Aan het einde van het kalenderjaar ontvingen de donateurs per post een uitgave 

van een van de hoofdstukken van het boekje dat Frieda aan het schrijven is, 
namelijk het hoofdstuk over de puberteit. 

 
Mei-boekje 
Frieda heeft dit jaar de mei-cursus in verschillende versies uitgewerkt. Daarvan 
hebben we een van de hoofdstukken ‘de puberteit’ laten drukken voor de donateurs 
als midwinter-cadeau. 
 
Website 
• Na een jaar voorbereiding is de website www.niekbrouw.nl door de Stichting 

gelanceerd. Hiermee hopen we de belangstelling voor het werk van Niek Brouw 
op te wekken. 



• Onderdeel van de website is ook het internationaler maken van het Niek’s werk. 
Daarvoor zijn een aantal vertalingen gemaakt in het Engels en in het Spaans. 

• Door de donaties van 2015 en 2016 hebben we vertalers en de website bouwer 
kunnen betalen voor hun professionele werk. 

 
Prof-cursussen 
• De bestuursleden hebben een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een 

portfolio aan cursussen voor professionals.  
• Diverse professionals hebben daaraan geschreven en uitwerkingen gedaan. 
• De bedoeling van deze portfolio is om deze cursussen geaccrediteerd te krijgen 

(voor 2018), zodat deze kunnen gelden als bijscholingsactiviteiten. Daarmee 
verwachten we het werk van Niek verder te kunnen verspreiden. 

• Alle activiteiten op het gebied van uitwerken van de prof-cursussen zijn ‘om-niet’ 
uitgevoerd door alle participanten. 

 
Internationaal 
Ook dit jaar heeft de Stichting een rol gespeeld in het internationaal verspreiden 
van het gedachtegoed van Niek Brouw. Daarvoor hebben we o.a. de bezoeken aan 
Griekenland financieel ondersteund. 
 
Archief 
• Er is een start gemaakt met het uitwerken van het privé-archief van Niek. 
• In het archief op het Colijnplein dat de Stichting beheert zijn de laatste 

videobanden overgezet op dvd. 
• Er is een opzet gemaakt van het lange termijnwerk om het archief verder 

toegankelijk te maken. 
 
 
Financieel jaarverslag 
Op de volgende bladzijden treft u allereerst onze eigen afrekening aan, waarna u 
die van de boekhouder ter controle aantreft. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw

Balans per 31 december 2016

    31.12.2016    31.12.2015
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Website 4.250 -

Vlottende activa
Vorderingen - 7
Liquide middelen 15.517 14.306

19.767 14.313

PASSIVA

Stichtingsvermogen 19.767 14.313

Staat van Baten en Lasten over 2016

BATEN

Donaties 8.769 16.430

LASTEN

Kosten beheer en administratie 3.315 2.117

RESULTAAT 5.454 14.313



 

Datum: 04-03-17 Bladzijde: 1
Tijd: 12:35:54

Balans Verlies & winst

Rekening Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Administratiekantoor M.A.W.M. Munier  DEN HAAG
Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw - EUR

1150 Website 4.250,00

Subtotaal 11: 4.250,00

1920 Postgiro 31,47
1960 Deposito 15.485,78

Subtotaal 19: 15.517,25

2120 Stichtingsvermogen 19.767,25

Subtotaal 21: 19.767,25

4110 Betaalde huur 310,00

Subtotaal 41: 310,00

4240 Reis- en verblijf 1.378,68
4250 Website 684,00
4290 Overige verkoopkst 89,45

Subtotaal 42: 2.152,13

4310 Bankrente/kosten 70,20

Subtotaal 43: 70,20

4609 Zegel en porto kst 87,60
4650 Kantoorbenodigdheden 197,79
4660 Drukwerk 254,86

Subtotaal 46: 540,25

4740 Adm./advies kosten 223,85

Subtotaal 47: 223,85

4800 Afschrijvingen website 60,63

Subtotaal 48: 60,63

8000 Donaties 8.769,00

Subtotaal 80: 8.769,00

9840 Ontvangen renten 42,01
9860 Resultaat 2016 5.453,95

Subtotaal 98: 5.411,94

19.767,25 19.767,25 8.811,01 8.811,01
Saldo winst:

19.767,25 19.767,25 8.811,01 8.811,01


