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Lageweg 35d
2222 AG Katwijk

Aan het bestuur van
Stichting FutureNL
Ter attentie van T.S. Schuurman
't Hoenstraat 5
2596 HX Den Haag

Telefoon:

071 - 408 86 77

Website:

www.novens.nl/katwijk

E-mail:

Katwijk 20 juni 2022

katwijk@novens.nl

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting FutureNL te Den Haag.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting FutureNL te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over
2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting FutureNL.
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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Katwijk, 20 juni 2022
Novèns Accountants Katwijk V.O.F.
w.g.
C.G. Batenburg AA
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Sassenheim
Voorhout

Novèns Accountants Katwijk

IBAN: NL 60 RABO 0116 499 176 • BIC: RABONL2U
BTW nr. 8197.46.599.B01 • K.v.K.: 27323548

2

1.2 Algemeen

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2020 zijn ontleend aan het rapport van Stichting
FutureNL, zoals opgesteld 30 juni 2021 door Bloemendaal Ruigrok.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden.
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2. Bestuursverslag
Voor het bestuursverslag over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december van Stichting FutureNL,
gevestigd te Den Haag, wordt verwezen naar de website van de stichting.
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3.1 Balans per 31 december 2021

€

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

30.000

-

Financiële vaste activa

2

34.116

-

Vorderingen

3

24.397

24.078

Liquide middelen

4

420.208

337.666

508.721

361.744

Vlottende activa

Totaal activazijde
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€

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
Algemene reserves

Kortlopende schulden
Totaal passivazijde

5

6

58.750
7.500
80.000
57.132

331.336
203.382

331.336

305.339

30.408

508.721

361.744
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

Baten:
Geworven baten van:
- Particulieren
- Bedrijven
- Overheden
- Organisaties zonder winststreven
- Wervingsambitie

Werkelijk
2021
€

Begroot
2021
€

Werkelijk
2020
€

7
61.000
37.000
332.425
-

60.000
37.000
284.190
-

65.000
1.200
427.878
-

430.425

381.190

494.078

472.467

287.091

473.177

472.467

287.091

473.177

85.912

55.570

71.419

558.379

342.661

544.596

Saldo voor financiële baten en lasten

-

-

-

Saldo financiële baten en lasten

-

-

-

-127.954

-38.529

-50.518

Som van de baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Projecten

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- bestemmingsfonds
- bestemmingsreserve
- continuïteitsreserve
- algemene reserves
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58.750
7.500
80.000
-274.204
-127.954

-50.518
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3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting FutureNL is feitelijk gevestigd op 't Hoenstraat 5, 2596 HX te Den Haag, is statutair gevestigd in
Delft en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61041785.

Algemene toelichting
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting FutureNL bestaan voornamelijk uit het bevorderen van onderwijs, waaronder
kinderen digitale vaardigheden bij te brengen en hen de creatiekracht van technologie laten ontdekken, zodat
zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Daarbij worden inhoudelijke activiteiten verricht zoals het creëren
van digitale leermiddelen, lesmateriaal en leerlijnen.
Visie
Geloof in een betere aansluiting van het onderwijssysteem op de huidige maatschappelijke werkelijkheid,
zodat kinderen optimaal voorbereid kunnen worden op een voor hen passende plek in de maatschappij.
Daarin zijn digitale vaardigheid, een groeiend moreel kader, (jeugd)participatie en burgerschap belangrijk. Het
vraagt erom dat grote vraagstukken worden aangepakt vanuit samenwerking tussen uiteenlopende spelers,
binnen en buiten bestaande onderwijssystemen. Daarin vormen de leerkrachten leerlingen de basis.
Missie
Om onderwijsinnovatie te bevorderen begeleid de stichting de transitie van versnipperde inspanningen naar
een gezamenlijke aanpak die nieuwe onderwijspraktijk bevordert. Het ontwikkelen van interventies die zowel
gezamenlijk een keten vormen als samen en apart ook een eigen plek hebben in het totale landschap van
onderwijssysteem.
Bestuur en Raad van Advies
De samenstelling van het bestuur en de Raad van Advies over het jaar 2021 was als volgt:
Bestuur:
De heer T.S. Schuurman (voorzitter)
De heer B. Smeets (secretaris)
De heer P. Meijer (penningmeester)
Mevrouw P.L. van Oranje
Raad van Advies:
Mevrouw J. Niessen
Mevrouw A. Mulder
De heer P. Zwart
De heer E. Stigter
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij de waardering is
uitgegaan van continuïteitsveronderstelling.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het
actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.
Negatieve goodwill valt vrij in de staat van baten en lasten voor zover lasten en verliezen zich voordoen,
indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de
negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van
de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de staat van baten en lasten verwerkt.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting FutureNL in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
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De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden 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 nominale waarde.
Eigen vermogen
Het vermogen wordt conform Richtlijn RJ 650 ingedeeld in reserves en fondsen.
Bestemmingsfonds
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.
Bestemmingsreserve
Het bestuur heeft een deel van de reserve afgezonderd voor een speciaal doel. Het betreft geen verplichting,
het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting.
Algemene reserves
Algemene reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het saldo van de baten en
lasten wordt bepaald als het verschil tussen baten, de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra
zij voorzienbaar zijn.
Baten
De ontvangen of toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging tenzij
anders vermeld.
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Giften bijdragen in nature
Stichting FutureNL wordt door diverse partners ondersteund door het vrij beschikbaar stellen van middelen
ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen. Gezien de onzekerheid ten aanzien van de waardering van
de ter beschikking gestelde middelen en diensten worden deze bijdragen niet in de jaarrekening verantwoord.
Lasten
Kosten worden toegerekend aan de activiteit waarop zij betrekking hebben. Wij onderscheiden daarbij drie
hoofdactiviteiten: (1) Projecten, (2) wervingskosten en (3) beheer en administratie.
Onder beheer en administratie verantwoorden we de algemene overheadkosten van onze organisatie. Er
vindt zoveel mogelijk een directe toerekening van de kosten plaats. Een deel van de kosten wordt volgens
vaste verdeelsleutels over de hoofdactiviteiten verdeeld, naar rato van tijdsbesteding of de kosten van de
medewerkers. Deze verdeelsleutels worden op basis van actuele gegevens jaarlijks opnieuw vastgesteld.
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3.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

1 Immateriële vaste activa
Goodwill

30.000

-

Immateriële vaste activa
Goodwill
€
Boekwaarde per 1 januari 2021
Investeringen
Boekwaarde per 31 december 2021

30.000
30.000
31-12-2021
€

31-12-2020
€

2 Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in
groepsmaatschappijen

34.116
31-12-2021
€

31-12-2020
€

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen
Deelneming Young Crowds B.V.

Deelneming Young Crowds B.V.
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Boekwaarde per 31 december

34.116
2021
€
34.116
34.116

2020
€
-

Betreft een 100% deelneming in Young Crowds B.V., gevestigd te Den Haag.
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Vlottende activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

3 Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

4.500
19.897
24.397
31-12-2021
€

18.740
5.338
24.078
31-12-2020
€

Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

4.500
31-12-2021
€

18.740
31-12-2020
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsom
Vooruitbetaalde lasten
Overige vorderingen

3.049
12.768
4.080
19.897
31-12-2021
€

3.099
2.239
5.338
31-12-2020
€

4 Liquide middelen
ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO spaarrekening

179.606
240.602
420.208

97.064
240.602
337.666
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5 Reserves en fondsen
Stichting FutureNL volgt de richtlijn financieel beheer goede doelen opgesteld door VFI.
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en fondsen weergegeven:
Bestemmings- Bestemmings- Continuïteitsfonds
reserve
reserve
€
€
€
Stand per 1 januari 2021
Mutatie uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

58.750
58.750

7.500
7.500

80.000
80.000

Algemene
reserves
€
331.336
-274.204
57.132
2021
€

Totaal
€
331.336
-127.954
203.382
2020
€

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

58.750
58.750

-

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke bestemming gegeven.
2021
€

2020
€

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

7.500
7.500

-

Door het bestuur is aan een deel van de middelen een specifieke bestemming gegeven.
2021
€

2020
€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

80.000
80.000
2021
€

2020
€

Algemene reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

331.336
-274.204
57.132

381.854
-50.518
331.336
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

6 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

2.754
8.248
294.337
305.339
31-12-2021
€

4.916
9.572
15.920
30.408
31-12-2020
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

2.754
31-12-2021
€

4.916
31-12-2020
€

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

8.248
31-12-2021
€

9.572
31-12-2020
€

Overige schulden en overlopende passiva
Nettolonen
Reservering vakantiegeld
Accountantskosten
Nog te betalen lasten
Vooruitontvangen en nog te besteden subsidies

2.297
5.263
3.949
64.116
218.712
294.337

2.620
11.800
1.500
15.920

De vooruitontvangen en nog te besteden subsidie heeft betrekking op een subsidie ontvangen van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het project Cyber-Rijbewijs 2021/2022.
De subsidie is toegekend voor de periode 1 september 2021 tot 31 oktober 2022. Reeds is een voorschot van
het totale subsidiebedrag ontvangen van 80%. Op dit voorschot zijn de projectlasten gemaakt in 2021 in
mindering gebracht.
2021
€

2020
€

Vooruitontvangen en nog te besteden subsidies
Stand per 1 januari
Ontvangen voorschot
Projectlasten
Personeelslasten
Stand per 31 december

264.352
-23.420
-22.220
218.712

-
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

7 Baten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Werkelijk
2021
€

Begroot
2021
€

Werkelijk
2020
€

61.000
37.000
332.425
430.425

60.000
37.000
284.190
381.190

65.000
1.200
427.878
494.078

219.425
211.000
430.425

210.000
171.190
381.190

224.815
269.263
494.078

472.467
472.467

287.091
287.091

473.177
473.177

Verdeling geworven baten
Geoormerkt
Ongeoormerkt
8 Besteed aan doelstellingen
Projecten

Voor een toelichting van de bestedingen verwijzen wij u naar bijlage 1.
Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten
procentueel weergegeven voor de jaren:
Totaal bestedingen
Totaal baten

472.467
430.425

287.091
381.190

473.177
494.078

Bestedingspercentage baten

109,77%

75,31%

95,77%

Totaal bestedingen
Totaal lasten (excl. Financiële baten en lasten)

472.467
558.379

287.091
342.661

473.177
544.596

Bestedingspercentage lasten

84,61%

83,78%

86,98%
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9 Kosten beheer en administratie
Totale kosten beheer en administratie

Kostenpercentage beheer en administratie
in % van de totale lasten

Werkelijk
2021
€

Begroot
2021
€

Werkelijk
2020
€

85.912
85.912

55.570
55.570

71.419
71.419

15,39%

16,22%

13,11%

De kosten beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele
medewerkers over de taakgebieden uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten
behoeve van de fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld
aan de salariskosten van de medewerkers aan de verschillende posten toegerekend. De overige
overheadkosten zijn naar rato van de verdeling van salariskosten toegevoegd aan de verschillende posten
voor de uitvoeringskosten.
Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Ontvangen subsidies

231.443
34.315
265.758
-22.220
243.538

179.208
28.673
207.881
207.881

224.616
34.369
258.985
258.985

1.290
4.073
92
1.111
791
7.357

-

2.814
3.568
-250
1.085
4.296
11.513

Overige personeelslasten
Vergoeding reis- en verblijfkosten
Studie- en opleidingskosten
Arbodienst
Loonadministratie
Overige personeelskosten

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal
2021
2020

4,17
3,88
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Bezoldiging bestuurder
Het bestuur heeft zijn werkzaamheden over 2021 onbezoldigd verricht. Aan de leden van het bestuur zijn
geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.
Bezoldiging Raad van Advies
De Raad van Advies heeft zijn werkzaamheden over 2021 onbezoldigd verricht. Aan de leden van het bestuur
zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

Huisvestingskosten
Huur
Servicekosten
Doorbelaste huur

Werkelijk
2021
€

Begroot
2021
€

Werkelijk
2020
€

22.429
2.863
-1.680
23.612

14.400
14.400

2.635
1.641
4.276

5.010
3.082
8.092

-

9.343
3.341
2.643
15.327

2.645
2.963
13.712
19.320

-

5.184
1.727
8.828
15.739

5.313
10.429
465
16.207

-

1.507
549
275
2.331

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Kosten automatisering
Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Bankkosten
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Den Haag,
Het bestuur:

w.g.
Steven Schuurman

w.g.
Bram Smeets

w.g.
Peter Meijer

w.g.
Laurentien van Oranje

w.g.
Anka Mulder

w.g.
Pieter Zwart

w.g.
Ernst Jan Stigter

De Raad van Advies:

w.g.
Janneke Niessen
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1. Toelichting lastenverdeling

Bestedingen
Lasten x € 1,-

Directe lasten:
Extern projectmanagement

Besteed aan doelstellingen

Wervings-

Kosten

Totaal

Begroot

Totaal

kosten

beheer en
administratie

werkelijk

2021

werkelijk

2021

Projecten

2020

72.919

-

-

72.919

80.538

89.961

167.334

-

-

167.334

39.842

146.464

-

-

-

-

-

-

175.488

-

75.407

250.895

207.881

270.498

-

-

-

-

-

-

Huisvesting

17.382

-

6.230

23.612

14.400

4.276

Kantoor- en algemene
kosten

39.344

-

4.275

43.619

-

33.397

472.467

-

85.912

558.379

342.661

544.596

Productielasten
Reiskosten
Personeel
Afschrijvingen

Totaal
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2. Begroting 2022
Vastgesteld door de Raad van Advies

Baten:
Geworven baten van:
- Particulieren
- Bedrijven
- Overheden
- Organisaties zonder winststreven

Begroot
2022
€
50.000
2.400
205.000
589.995

Som van de baten

847.395

Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
- Denken
- Durven
- Doen

292.972
84.562
401.820
779.354

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

85.492

Som van de lasten

864.846

Saldo voor financiële baten en lasten

-17.451

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsfonds
- Algemene reserves

-17.451

50.000
-67.451
-17.451
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INLEIDING
Door actuele ontwikkelingen in de samenleving, met name de verregaande digitalisering, is de
maatschappij volop in transitie. Dat heeft invloed op de manier waarop we samen leven, ons
ontwikkelen, leren en werken. En op de manier waarop burgers participeren. Het maakt zowel
saamhorigheid als kloven in onze samenleving meer voelbaar. De wereld van nu vraagt om
andere vaardigheden.
Deze transitie is vanzelfsprekend ook gaande in het onderwijs. Het verschuift de verhoudingen
tussen leerkracht en leerling. De afhankelijkheid van digitale apparaten en vaardigheden in
het dagelijks leven is intens voelbaar geworden. Al vóór corona was digitalisering bepalend
voor kansen om je te ontwikkelen, te verbinden met dierbaren, betrokken te zijn en mee te
doen. Nu is het nóg zichtbaarder geworden. Digitalisering heeft ook een grote impact op de
inhoud en vormen van het onderwijs. Het raakt onder andere aan waarden als betekenisvol
contact, de professionele autonomie van de leraar en het recht van kinderen op participatie.
De afgelopen vijf jaar heeft FutureNL zich bewezen als pionier en aanjager, met de missie om
bewustzijn over het belang van digitale geletterdheid te vergroten. We bereiken 70% van alle
basisscholen, 40% van alle middelbare scholen en 88% van alle pabo's met onze activiteiten,
waarin digitale vaardigheden en burgerschapsonderwijs centraal staan.
We hebben inzicht gekregen in wat leerkrachten en leerlingen belangrijk vinden en welke
uitdagingen zij op school en in de klas hebben. Ook hebben we geleerd dat alle waardevolle
initiatieven en deeloplossingen voor onderwijsvraagstukken niet optellen tot de verandering
die we allen nastreven.
Voldoende aanleiding om onszelf te herijken en de herdefiniëren. Om weer te varen op de
maatschappelijke impact die we willen en kunnen maken in het onderwijs en in de
samenleving breed, samen met en voor kinderen en volwassenen die invloed hebben op hun
leven en ontwikkeling.
Het jaar 2021 stond daarmee ook in het teken van een missie-gedreven krachtenbundeling
tussen de teams van Stichting FutureNL, Missing Chapter Foundation, haar
dochteronderneming Young Crowds, en zusterorganisatie Number 5 Foundation. Gezamenlijk
onder één dak sinds juli 2021 bouwen we aan verdergaande versterking van deze
samenwerking en synergie, zodat we ons geheel kunnen richten op onze vernieuwde aanpak
rondom het aanpakken van onderwijsvraagstukken, het aanjagen en verankeren van
jeugdparticipatie en het ontwikkelen van inhoudelijke materiaal.
Concreet kwam dit eind 2021 tot uiting in het opgaan van Young Crowds bv. in Stichting
FutureNL. Het biedt de kans om toekomstgericht voort te bouwen op eerder behaalde
resultaten en met onze community van betekenisvolle partners bij te dragen aan een
passende aansluiting van de onderwijspraktijk op de veranderende samenleving.
Het was een bewogen jaar. We zijn blij dat we ondanks alle veranderingen in het onderwijs
kinderen hebben kunnen bereiken. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van oude én
nieuwe partners die in onze missie geloven. En we zijn trots op de resultaten die we samen
hebben behaald. We komen er sterker uit en zien 2022 met energie en overtuiging tegemoet.

Steven Schuurman
Oprichter en voorzitter bestuur Stichting FutureNL
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GEDACHTENGOED
GEDACHTENGOED
Stichting FutureNL is in 2017 ontstaan vanuit de wens om het toekomstperspectief van
kinderen te vergroten, onder andere door het structureel ontwikkelen van digitale
vaardigheden. Om alle kinderen van Nederland te bereiken, richten alle activiteiten van
Stichting FutureNL zich op scholen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en pabo.
We begonnen met de missie om bewustzijn over het belang van digitale geletterdheid te
vergroten. Er is in de klas én in het schoolbeleid behoefte aan hulp bij het ontwikkelen van
een heldere visie op digitale geletterdheid. De wens om hier doelgericht en structureel
invulling aan te geven is groot.

MISSIE
Onze missie is: Een passende aansluiting van de onderwijspraktijk op de veranderende
samenleving.
Door de urgentie van de huidige tijd zijn wij gemotiveerder dan ooit om te doen wat nodig is
om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in de huidige (digitale)
realiteit. Het momentum van nu en recente onderzoeken van oa. het Rathenau Instituut en
PISA verscherpen onze visie op de wijze waarop FutureNL vorm en invulling geeft aan het
behalen van de doelstellingen.

VISIE
Wij geloven dat een betere aansluiting van het onderwijs op onze huidige maatschappelijke
werkelijkheid hard nodig is, zodat kinderen zich optimaal voorbereiden op een voor hen
passende plek in de maatschappij. Digitale vaardigheden, een moreel kader,
(jeugd)participatie en burgerschap zijn randvoorwaardelijk in inclusief onderwijs.

Een passende aansluiting van
de onderwijspraktijk op de
veranderende samenleving.
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HET JAAR 2021 IN ZICHT
BESTENDIGEN EN BOUWEN
Het jaar 2021 stond voor ons in het teken van bestendigen, groeien en
professionaliseren. Het afgelopen jaar hebben wij onze nieuwe rol als
meer strategische expert en verbinder rondom burgerschapseducatie en
digitale geletterdheid in de onderwijspraktijk kunnen bestendigen in
onze partnerschappen. Waar alle samenwerkingen als startpunt
aansluiten bij de bredere missie en visie van FutureNL en bijdragen aan
ons gedachtengoed, is de concrete invulling gericht geweest op een
toekomstgerichte aanpak.
Door de bestendiging van onze nieuwe koers is er ook ruimte gekomen
om vooruit te kijken en verder te kunnen bouwen. Dat gaat ook over het
uitbouwen van de samenwerking met - en daarmee specialisering van zusterorganisaties Missing Chapter Foundation en Number 5 Foundation.
FutureNL heeft een sterke verbinding met beide organisaties en werkt in
de uitvoering vaak al samen aan het verstevigen van processen vanuit
één ieders eigen expertise. Met de verhuizing van FutureNL in zomer 2021
naar de fysieke locatie van Number 5 Foundation en Missing Chapter in
Den Haag, wordt de verbinding met andere maatschappelijke
vraagstukken versterkt, zeker in combinatie met de complementaire
missies en visies. We zijn een sterke kracht in het operationeel maken van
ons gedachtengoed rondom burgerschap, jeugdparticipatie én
digitalisering, door leerkrachten en kinderen laagdrempelig te inspireren
met materiaal.
Deze ontwikkelingen vragen in 2022 om het meer concreet invullen van
de inhoudelijke integratie van de activiteiten van FutureNL en om
nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit toekomstgericht perspectief
vorm te geven.
Ten slotte gaat bouwen ook over het afbouwen van samenwerkingen en
activiteiten die minder goed passen bij onze nieuwe koers. Waar wij voor
bijna al onze partnerschappen in Nederland hierin grote stappen hebben
gezet, is het tevens tijd om medio 2022 - vanaf schooljaar 22/23 - te
stoppen met het geven van trainingen en workshops op het gebied van
digitale geletterdheid. We zullen samenwerken mét en doorverwijzen
náár andere aanbieders wanneer daar behoefte aan is. Het eventuele
nieuwe trainingsaanbod wordt vormgegeven op basis van interactie met
het onderwijs en partners.
Ter illustratie van bovenstaande volgt hierna een overzicht van de
belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten die in 2021 hebben
plaatsgevonden.
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HET JAAR 2021 IN ZICHT
ONTWIKKELING EDUCATIEF
MATERIAAL
Bij de ontwikkeling van onze materialen richten we ons volledig op ervaring, het vakmanschap
van de leerkracht en belevingswereld van de kinderen. Ontwikkeling is voor ons geen doel op
zich, maar een middel. We sluiten aan bij de behoefte en praktijk van alledag. In
samenwerking met onder andere LessonUP, Gynzy, Jinc, IMC weekendschool, Studiezalen,
ITCampus, Wismon, Alliantie Digitaal Samenleven, Netwerk Mediawijzer.net zorgen we ervoor
dat zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen het educatieve materiaal op een eenvoudige
manier kunnen gebruiken. Al het materiaal heeft een creative common license, zodat een
ieder het materiaal kosteloos kan gebruiken.

DIGI-DOENERLESSEN
De Digi-doener is een les waarin leerkrachten en docenten op een laagdrempelige
manier aan de slag gaan met digitale vaardigheden binnen de context van
burgerschapseducatie. Er is alleen een Digi-bord nodig en maximaal 15 minuten
voorbereidingstijd. De lessen zijn geschreven door ervaren leerkrachten en zijn
gekoppeld aan de leerlijn digitale geletterdheid, een (wisselend) kernvak en de 21st
century skills. Er zijn Digi-doeners voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw in
het primair onderwijs, klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs en voor de pabo’s.
In 2021 hebben wij in samenwerking met verschillende partners 179 Digi-doenerlessen
ontwikkeld. Er zijn 121 wekelijkse nieuwsbrieven verstuurd aan 16.945 inschrijvers in het
hele land. Ook hebben 4.956 nieuwe Digi-doeners zich ingeschreven voor de Digidoenermailing.

DIY-OPDRACHTEN
Naar aanleiding van de pandemie hebben we in 2020 een variant van de Digi-doenerles
gemaakt, namelijk de thuisopdracht. Op basis van de hulpvraag van leerkrachten en
docenten om meer van dit soort educatief materiaal hebben we de ontwikkeling van
zelfstandig werken opdrachten in 2021 geïntensiveerd en gecontinueerd. Dit heeft
geresulteerd in 105 opdrachten die eind 2021 ruim 85.000 gedownload zijn.

LESMODULES
In 2021 hebben wij verschillende kansen benut om vanuit gedeelde expertise, ervaring en
missie te verbinden met betekenisvolle partners. We hebben gezamenlijk negen
lespakketten ontwikkeld. Doel is om digitale vaardigheden, een moreel kader en nieuwe
participatieve vaardigheden binnen de school, in de klas te verankeren. De lesmodules
geven op verschillende niveaus vorm en invulling aan burgerschapsonderwijs. Dit met
oog op de burgerschapswet die augustus 2021 is aangenomen.
Dit betekent dat scholen in het funderend onderwijs een heldere visie moeten hebben
op burgerschapsvorming in alle leerjaren én hier ook op doelgerichte wijze invulling aan
geven.
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HET JAAR 2021 IN ZICHT
In deze specifiek uitgelicht de samenwerking met UpgradeNL en Platform Talent voor
Technologie in het ontwikkelen van de Grootste Online Escaperoom voor zowel de
schoolsituatie als een variant voor thuis. Ruim 85.000 kinderen hebben samen met Nikki
een virtuele klimaatneutrale reis om de wereld gemaakt.

CO-CREATIEPROGRAMMERING
In 2021 is in samenwerking met Missing Chapter Foundation een plan gemaakt om de
Nationale Raad van Kinderen opnieuw op te bouwen. Hierbij is al een koppeling gemaakt
naar het online platform De Dag Vandaag. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld dat we
samen bouwen aan een community van leerkrachten en leerlingen én dat kinderen en
jongeren zélf onze interventies ontwikkelen, in co-creatie sessies met partners. Een mooi
praktijkvoorbeeld is de samenwerking met Missing Chapter Foundation in opdracht van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij inzichten zijn opgehaald rondom een
nieuw te ontwikkelen interventie digitale weerbaarheid.

CURRICULUMVERNIEUWING
Voortbouwend op het werk dat we al hebben verricht op de Nederlandse pabo hebben
we het partnership met het ING NL fonds in 2021 voor 2022 en 2023 bestendigd. In 2021
hebben we samen met oa PABO docenten en studenten een E-learning ontwikkeld.
Deze zal medio 2022 gepubliceerd worden. In 2022 starten we samen met Saxion
HogeSchool en ROC Twente West en Oost een regionale aanpak voor
curriculumvernieuwing. Samen met pabo-studenten, onderwijsassistenten in opleiding
en hun docenten zetten we onderwijsateliers op om erna een doorvertaling te maken
naar een landelijke aanpak.

BURGERSCHAP OP VERSCHILLENDE
NIVEAUS
Om de nieuwe koers te bestendigen en te verrijken, is Young Crowds bv. per 31 december
2021 opgegaan in Stichting FutureNL. Zo verrijken en diversifiëren we onze community
met betekenisvolle partners en initiëren en verankeren we burgerschap op verschillende
niveaus. De digitale agenda De Dag Vandaag slaat een brug tussen de al bestaande
activiteiten van FutureNL en het in praktijk brengen van kindparticipatie. Deze gratis
digitale agenda voor leerlingen in het basisonderwijs, met nieuwsitems, activiteiten en
enquêtes over maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, digitale vaardigheden,
ethiek, democratie en kinderrechten krijgt een prominente plek in de programmering
van FutureNL. We vernieuwen het platform voortdurend in samenwerking met kinderen,
leerkrachten en schoolleiders en partners regelmatig. We blijven samenwerken met
Missing Chapter Foundation op het gebied van kindparticipatie.
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ORGANISATIE
GOVERNANCE
Als ANBI-organisatie heeft Stichting FutureNL een transparante en goed functionerende
bestuursstructuur, zoals in de Statuten en het Bestuursreglement beschreven. Het bestuur
van FutureNL bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding en bedrijfsvoering. Ieder jaar publiceren wij onze jaarplannen en (financiële)
jaarverslagen op onze website. In 2022 zullen we nieuwe leden voor het bestuur gaan
verwelkomen. We zijn dankbaar voor alle energie en expertise die deze bijzondere mensen ons
tot nu toe hebben gebracht. Een nieuw team zal met nieuwe blikken en nieuwe energie klaar
staan in deze transitieperiode.

TEAM
We zijn een klein en krachtig kernteam dat samenwerkt met externe professionals,
vrijwilligers, lesmakers, conceptontwikkelaars, trainers, ervaringsdeskundigen en andere
experts. We zijn wendbaar, creatief en missiegedreven. En we willen allemaal vanuit eigen
expertise bijdrage aan de nodige veranderingen in het onderwijs. Mede dankzij onze grote
aantal samenwerkingen zijn we een lerende organisatie. We blijven constant scherp op wat er
nodig is. In 2021 is Jenya Krul aangetreden als directeur.
Zij overlegt maandelijks met het bestuur over strategische, financiële en operationele
aangelegenheden. De bestuursleden spelen ieder een toonaangevende rol in hun vakgebied.
Ze zijn begaan met de onderwijsvraagstukken, zijn zeer verbonden met de inhoud van ons
werk en bevatten het ondernemende DNA van de organisaties. Hiermee spelen ze een
bijzonder constructieve rol.
Om onze ambities en doelstellingen op een toekomstgerichte manier te behalen zal FutureNL
in 2022 het kernteam uitbreiden.

CONNECTING FOR IMPACT
Sinds de zomer van 2021 bevindt team FutureNL zich samen met zusterorganisaties Number 5
Foundation, Missing Chapter Foundation onder een dak. Niet alleen zijn wij fysiek nu dichter
verbonden, ook organisatorisch en op missie-niveau maken wij in deze uitdagende tijd steeds
slimmere verbindingen en bereiken in back office processen steeds meer synergievoordelen.
Doel is dat we organisatieoverstijgend kijken naar de impact die we tot stand kunnen
brengen. Wij denken altijd vanuit het ‘wij’ gevoel, ook als het om onze ruime community van
partners gaat, en zullen altijd verwachte én onverwachte partners betrekken.

8

ORGANISATIE
BEDRIJFSVOERING
Het afgelopen jaar hebben we aangegrepen om onze bedrijfsvoering te versimpelen en verder
structureren om wendbaar te zijn voor de toekomst. Dit kwam onder andere tot uiting in de
nauwere samenwerking met zusterorganisaties Number 5 Foundation en Missing Chapter,
door het inrichten van een gezamenlijke backoffice en parallelle processen. Het financieel
inzicht is verbeterd door gestructureerd te werken met omzet- en liquiditeitsprognoses. In
2022 zullen we de bedrijfsvoering verder optimaliseren.

RESULTATEN YOUNG
CROWDS BV.
De jaaromzet is gehalveerd ten opzichte van 2020. Dit is onder andere een gevolg van veel
thuisonderwijs in combinatie met lagere wervingsresultaten vanwege de COVID-crisis.
Daarnaast geloven we in onze nieuwe propositie van fysieke naar digitale materialen, wat kwa
omzet minder grote opdrachten zijn met meer impact; en het slim verbinden met
inhoudelijke partners. Het jaar 2021 kent mede door de afschrijving van good will en grote
hoeveelheden incourant geworden voorraden door langdurige sluiting van scholen. een klein
verlies. Hierdoor begint 2022 met een opgeschoonde balans bij FutureNL.
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FINANCIEEL OVERZICHT
FINANCIEEL OVERZICHT 2021
De wendbare kleine organisatie maakt ons toekomstbestendig en flexibel. De samenwerking
met Missing Chapter Foundation, Number 5 Foundation en andere organisaties op het gebied
van onderwijs en burgerschap, zorgt voor meer impact met een kleiner team rondom
maatschappelijke vraagstukken. We worden gefinancierd via inhoudelijke partnerships met
private, publieke en maatschappelijke spelers. De stichting ontvangt geen basistoelage van
een overheidsinstantie. De ondernemende financieringsaanpak zit in het DNA van FutureNL
en stimuleert ons om steeds te denken vanuit relevantie. FutureNL heeft een ANBI-status.
In 2021 lag de financiële focus op:
1. Professionalisering financieel beheer: o.a. structureren van rapportages,
liquiditeitsprognoses en verantwoordingsprocessen.
2. Het aantrekken van lange termijn samenwerkingsverbanden om duurzame
maatschappelijke missies mogelijk te maken.
3. Het verduurzamen van de financieringsaanpak door het blijven aantrekken van
ongeoormerkte baten, om autonoom initiatieven op het gebied van burgerschapsonderwijs te
blijven ontwikkelen.
4. Het controleren van vaste lasten. Dit werd onder andere vertaald in het beperken van vaste
personeelskosten en het werken met een loyale flexibele community van experts die we op
basis van behoefte inhuren.
In 2022 verscherpen we bovenstaande focus richting een meerjarenaanpak.
Op de volgende pagina’s worden de financiële resultaten uit de jaarrekening 2021 in detail
verklaard.

STAAT VAN BATEN & LASTEN
FutureNL publiceert haar jaarcijfers voor 1 juli van ieder jaar op de website. Hieronder vindt u
een toelichting op de cijfers van 2021. Vanaf 1 januari 2021 loopt het boekjaar gelijk met het
kalenderjaar.

BATEN 2021
Stichting FutureNL kon haar missie en programma’s in 2021 realiseren dankzij donaties
uit het bedrijfsleven (€ 37.000), particulieren (€ 61.000) en giften van overige organisaties
zonder winststreven (€ 332.425). In 2021 bedroegen onze totale inkomsten € 430.425.
Met de gerealiseerde inkomsten heeft FutureNL haar doelstellingen kunnen behalen.
FutureNL ontving in 2021 geen inkomsten door de NOW regeling.
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FINANCIEEL OVERZICHT
LASTEN 2021
De totale lasten bedroegen in 2021 € 558.379. De som van de lasten is opgebouwd uit de
posten ‘Kosten beheer en administratie’ en ‘Besteed aan doelstellingen’. Het beleid van
FutureNL is om zoveel mogelijk giften direct te besteden aan de uitvoering van de
doelstelling, wat in 2021 € 472.467 bedroeg.
Vanwege onze hernieuwde focus en daarmee het besluit tot aankoop van onze dochter
Young Crowds, zijn de lasten hoger dan begroot. Dit zien wij echter als een investering op
weg naar groei in de volgende professionalisering fase.

Bezoldiging bestuur
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging..De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden
geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding

SALDO VAN BATEN & LASTEN
Jaar 2021 kent een negatief Saldo Baten en Lasten van € 127.954. Dit verschil wordt
voornamelijk veroorzaakt door de nasleep van COVID-19, de versnelde aankoop van
dochteronderneming Young Crowds, het inzetten van de nieuwe koers naar een ander
business model en professionalisering van onze organisatie om onszelf klaar te maken voor
groei. Vol vertrouwen trekken wij in 2022 met huidige en nieuwe partners op om samen te
denken, durven en doen om de transitie in het onderwijs te bevorderen.
Voor FutureNL ligt het percentage van bestedingen aan de doelstellingen op 84,61% en aan de
algemene lasten op 15,39%. Bestedingen worden dus ruimschoots aan de doelstellingen
besteed. Er zijn in het boekjaar meer projectlasten geweest dan ontvangen baten, hierdoor ligt
het bestedingspercentage baten op 109,77%.
Reserves
In 2021 en 2022 zet FutureNL haar reserves in om nieuwe partners aan te trekken, passend bij
de nieuwe invulling van onze visie en een hernieuwd business model, en ambiëren wij opbouw
van een continuïteitsreserve. Voor 2021 betekent dit het volgende voor de reserves van
FutureNL:
1. Bestemmingsfonds: betreft de bijdrage van € 58.750, de som van bijdragen van twee
partijen waar we de invulling van onze missie over het kalenderjaar heen zullen laten
plaatsvinden;
2. Bestemmingsreserve: we doen een toevoeging van € 7.500 voor het vormen van een basis
reserve;
3. Continuïteitsreserve: we bouwen een reserve op, op basis van drie maanden
organisatielasten en nemen een reserve op van € 80.000.
Beleggingsbeleid
FutureNL belegt niet.
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VOORUITBLIK 2022
FINANCIËLE VOORUITBLIK
Voor het samenstellen van de begroting hebben wij rekening gehouden met een aantal
nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe propositie, nieuwe partners en de nauwe
samenwerking tussen FutureNL, Missing Chapter Foundation en Number 5 Foundation.
Daarbij wordt de bv. een vehikel om de doelstellingen van de stichting te behalen. Hierdoor
ontstaat de nodige flexibiliteit, om bijvoorbeeld via samenwerking met freelance krachten de
specifieke expertise in te kunnen brengen wanneer gewenst over de entiteiten heen.

BATEN
In 2022 streven we naar totale baten van €850.000 voor het 2022. Dit is een groter budget dan
in voorgaande jaren. Na het transitiejaar 2021 staat er nu de ontwikkeling van een volwassen
organisatie met een bredere focus dan alleen ontwikkeling van materiaal in samenwerking
met partners en meer aandacht voor aanjagen en slim samenwerken met partners.

LASTEN
De lasten zijn in balans met de baten en zijn vooral gericht op de inzet van het team voor het
ontwikkelen van de nieuwe propositie. We verwachten in 2022 een totale som van de lasten
van €865.000.
Door de samenwerking met de drie partners onder een dak kunnen partnerships ingericht
worden waarin alle expertises vertegenwoordigd zijn, en FutureNL haar deel zal verwerven als
aanjager en verbinder inzake alle onderwijs gerelateerde thema’s.

SALDO BATEN LASTEN
Het resultaat van bovengenoemde strategie en keuzes is een groter budget dan voorgaande
jaren dat realistisch haalbaar is, inzet op slim impact maken, ademruimte geeft voor innovatie
en gebaseerd is op flexibiliteit. Wij budgetteren eind 2022 een negatief saldo van baten en
lasten van €17.000.
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