Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting NLnet Labs

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 2 6 2 7 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Science Park 400

Telefoonnummer

0 2 0 8 8 8 4 5 5 1

E-mailadres

info@nlnetlabs.nl

Website (*)

https://www.nlnetlabs.nl/

RSIN (**)

8 0 8 4 3 7 1 8 5

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Cristian Hesselman

Secretaris

Marieke Huisman

Penningmeester

Jochem de Ruig

Algemeen bestuurslid

Sjoera Nas

Algemeen bestuurslid

Andrei Robachevsky

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft tot doel het zonder winstoogmerk (verder) ontwikkelen en
verspreiden van Open Source Software en Open Standaarden ten behoeve van het
Internet.
De activiteiten van de stichting hebben tot doel de verhoging van de welvaart en het
welzijn in Nederland. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a) Het bieden van gelegenheid aan getalenteerde software ontwikkelaars om Open
Source Software en Open Standaarden ten bate van het Internet te ontwikkelen, uit te
breiden, te onderhouden en beschikbaar te stellen;
b) Het aangaan van samenwerkingen, in welke vorm dan ook, met andere
ontwikkelaars op het gebied van de ontwikkeling van de onder a. bedoelde projecten;
c) Het bevorderen dat de ontwikkelde standaarden of software een brede verspreiding
vindt;
d) Het ter beschikking stellen van ontwikkelaars aan derden ten behoeve van
ontwikkeling van (Open Standaarden voor) specifieke Internet toepassingen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie URL hieronder voor het beleidsplan: Strategic Plan 2019 (Engels). Relevante
secties zijn Sectie 2 t/m Sectie 5.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie URL hieronder voor het beleidsplan: Strategic Plan 2019, Sectie 6 - Financial Plan
(Engels).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten van de stichting wordt hoofdzakelijk aangewend voor salaris voor
personeel. De medewerkers dragen bij aan de doelstellingen van de stichting, namelijk
ontwikkelen van Open Source Software en Open Standaarden, en het actief en
kosteloos delen van kennis (expertise centrum).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.nlnetlabs.nl/downloads/foundation/StrategicPlan2019.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

1) Bezoldiging van bestuursleden.
- Leden van het bestuur van Stichting NLnet Labs ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.
- De gemaakte onkosten van bestuursleden worden vergoed volgens de richtlijnen die
zijn vastgelegd in het personeelskostenbeleid van NLnet Labs.
- De kosten die aan het bestuur worden betaald, worden gerapporteerd in het
jaarverslag van NLnet Labs.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie URL hieronder voor het activiteitenverslag: Annual Report

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.nlnetlabs.nl/downloads/annualreports/
annualreport2019.pdf

Voor activiteiten en projecten die meer dan een jaar beslaan, worden reserveringen op
een spaarrekening aangehouden.

Open

2) Bezoldiging van medewerkers
- Medewerkers krijgen een marktconform salaris.
- Zoals gebruikelijk is voor Nederlandse stichtingen van algemeen nut, mogen
personeelsleden, inclusief de directeur, niet meer verdienen dan een directeurgeneraal in dienst van de Nederlandse overheid

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

450

Financiële vaste activa

€

277.001

€

269.233

€

277.001

€

269.683

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Continuïteitsreserve

€

1.297.524

€

951.122

Bestemmingsreserve

€

100.205

€

384.312

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

195.450

411.655

€
1.018.122

€

+

801.827

+
€

1.213.572

€

1.490.573

31-12-2019 (*)

€

1.213.482

€

+
€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

92.844

Totaal

€

1.490.573

+
€

1.483.165

+
€

1.397.729

1.335.434

€

147.731

€

1.483.165

+

+

Materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Financiële vaste activa. Deelnemingen zijn opgenomen tegen de netto vermogenswaarde. Bij de waardering van een deelnemingen met een negatief
vermogen dienen andere langlopende belangen in de deelneming in aanmerking te worden genomen. Per saldo wordt de deelneming niet lager
gewaardeerd dan nihil, aangezien de onderneming niet aansprakelijk is voor de schulden van de deelneming.
De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen en vorderingen zijn langlopend van aard. Zij zijn bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid zijn
hierop in mindering gebracht. Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

313.885

Baten van subsidies

€

313.885

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

175.000

Giften

€

175.000

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

330.860

+

+

272.057

€

497.583

€

497.583

€

200.000

€

200.000

Lasten

€

+

€
€

4.802

7.497

+
Som van de baten

+

+
€

824.547

977.137

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

699.425

€

676.403

Huisvestingskosten

€

60.496

€

54.668

Afschrijvingen

€

450

€

1.527

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

39.649

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

126.082

€
€

106.594

800.020

€

965.274

24.527

€

11.863

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Baten en lasten
Voor de exploitatie is het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in dat
het jaar waarin de prestaties zijn verricht bepalend is voor de toerekening van de baten
en lasten aan het betreffende jaar, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven
hebben geleid in het verslagjaar.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.nlnetlabs.nl/downloads/annualreports/
Jaarrekening-kengetallen-2020.pdf

Open

