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1.   ALGEMEEN

1.1. Bedrijfsgegevens

Wikimedia Nederland

De Vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld waarin een ieder vrijelijk kan 

delen in het geheel van alle kennis. Daar staan wij voor! 

Wikimedia Nederland is onderdeel van de wereldwijde Wikimedia-beweging en ondersteunt 

de vrijwilligersprojecten die kennis beschikbaar maken voor iedereen, zoals Wikipedia, 

Wikidata, Wikimedia Commons en Wikisource. Wikimedia Nederland zorgt in Nederland voor 

een omgeving waarin vrijwilligers en organisaties samenwerken om vrije kennis bijeen te 

brengen en te verspreiden.

Wikimedia Nederland: 

● biedt vrijwilligers ondersteuning, 

● organiseert activiteiten en trainingen, 

● werft fondsen, 

● is een spreekbuis naar het algemene publiek, 

● is eerste aanspreekpunt voor organisaties en instellingen die samenwerking zoeken.

De vereniging zorgt voor informatie en publiciteit rondom het onderwerp vrije kennis en 

adviseert culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld)materiaal. 

Waar nodig mengt Wikimedia Nederland zich in het maatschappelijk debat over het 

auteursrecht en de vrijheid van het internet. Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap 

over de inhoud op Wikimedia-projecten.

Organisatie

Vereniging Wikimedia Nederland, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder dossiernummer 17189036.

Activiteiten 

De activiteiten van Wikimedia Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan 

voornamelijk uit: Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij 

toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van -

maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen. De feitelijke activiteiten 

worden uitgevoerd aan de Mariaplaats 3 te Utrecht. 

1.2 Vestigingsadres

Wikimedia Nederland 

Mariaplaats 3 

3511 LH UTRECHT 
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021

Balans is opgesteld na voorstel resultaatbestemming

(x €1,-)

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1    1.118             2.127             

1.118             2.127            

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 2    88                 -                    

Overige vorderingen en 

  overlopende activa 12.203           -                    

12.291           -                   

Liquide middelen 3    234.249         258.846        

TOTAAL 247.658 260.973

31-12-2021 31-12-2020
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(x €1,-)

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 4    

Reserves en fondsen

Overige reserves 184.294         145.290         

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen 25.000           79.348           

25.000           79.348           

Kortlopende schulden 5    

Crediteuren 5.231             3.376             

Overige belastingen en premies       

  sociale verzekeringen 7.250             8.452             

Overige schulden en overlopende

  passiva 25.883           24.507           

38.364           36.335           

TOTAAL 247.658 260.973

31-12-2021 31-12-2020
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2.2  Staat van baten en lasten over 2021

(x €1,-)

 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

 Werkelijk 

2020 

€ € €

Baten

Baten van particulieren 6 37.158              35.000              39.085              
Baten van bedrijven 7 4.389                -                      -                      
Baten van verbonden organisaties 8 352.000            352.000            380.500            
Baten van andere org. zonder winststreven 9 7.900                -                      55.750              

Som der baten 401.447        387.000        475.335        

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Gemeenschap 10 62.388              74.602              56.752              

Inhoud 11 176.729            86.959              190.819            

Outreach 12 67.390              81.782              14.901              

Totaal besteed aan de doelstellingen 306.507           243.343           262.472           

Beheer en administratie

Personeelslasten 13 85.047              128.767            78.092              

Afschrijvingen 14 302                  -                      343                  

Overige organisatielasten 15 24.191              36.390              29.775              

109.540           165.157           108.210           

Financiële baten en lasten

Banklasten en -rente 16 -744                 -                      -256                 

Som van financiële baten en lasten -744              -                    -256              

Saldo van baten en lasten -15.344     -21.500     104.397    

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking:

Overige reserves 39.004              -21.500            25.049              

Bestemmingsfonds Sustainable Development Goals -25.000            -                      50.000              

Bestemmingsfonds Go Fonds -5.750              -                      5.750                

Bestemmingsfonds Campagne Donateurswerving -23.598            -                      23.598              

Som resultaatbestemming -15.344         -21.500         104.397        
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2.3 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

 Normaal bedrijfsresultaat excl. 

rentelasten -14.600        104.653        

Afschrijvingen 1.009           1.067           

-13.591        105.720        

Veranderingen in het werkkapitaal: -10.262        -203.568      

-23.853        -97.848        

Rentelasten -744             -256             

Mutatie geldmiddelen -24.597        -98.104        

€ € € €

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 258.846        356.950        

Mutatie geldmiddelen -24.597        -98.104        

Geldmiddelen per 31 december 234.249        258.846        

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen (RJK C2) - 'Kleine fondsenwervende Organisaties'.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord 

in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen 

De waardering van activa en passiva vindt 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. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend 

met een eventuele restwaarde. Indien de marktwaarde lager is, wordt veiligheidshalve 

gewaardeerd tegen lagere marktwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij 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 worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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 

nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Reserves
De overige reserves betreffen 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 vereniging is opgericht. 

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat 

daaraan een beperkter bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de 

stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van 

het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. 

Niet op de balans gewaardeerde opgenomen rechten en verplichtingen

De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden na 

bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende 

baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdrage en overige 

ontvangsten. 

Activiteiten lasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. De lasten 

worden toegerekend aan de activiteitenlasten op basis van de projectcoderingen welke onder de 

verschillenden activiteiten vallen. Lasten voor specifieke projecten worden naar rato van de 

gewerkte project uren verdeel dover de activiteitenlasten. 

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen

Lonen, salaris en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages 

van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn 

omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden 

afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 14.263         

Cumulatieve afschrijvingen en 

  waardeverminderingen -12.136       

2.127             

Mutaties

Investeringen -                    

Desinvestering -                    

Afschrijving -1.009            

-1.009            

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 14.263           

Cumulatieve afschrijvingen en 

  waardeverminderingen -13.145          

1.118             

Voor een gedetailleerd overzicht van materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlage.

Afschrijvingspercentage: 33%

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

2. Vorderingen € €

Debiteuren

Debiteuren 88                 -                    

88                  -                     

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen Subsidie UWV - LKV 4.749             -                    

Vooruitbetaalde huur 4.026             -                    

Vooruitbetaalde kosten 3.428             -                    

12.203          -                     

3. Liquide Middelen

Kas 25                 170                

ABN amrobank betaalrekening 7.079             4.449             

Abn amrobank incassorekening 1.460             1.723             

Abn amrobank spaarrekening 109.217         134.715         

ING betaalrekening 1.280             1.210             

ING spaarrekening 113.170         113.198         

Paypal account 2.018             2.018             

Creditcard -                    1.363             

234.249        258.846        

 Automatisering 
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PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020

4. Eigen Vermogen € €

Reserves en fondsen

Overige reserves

Stand per 1 januari 145.290         120.241         

Bestemming resultaat boekjaar 39.004           25.049           

Stand per 31 december 184.294        145.290        

 Stand per 1 

januari 

 Dotatie / 

Vrijval  Onttrekking  

 Stand per 31 

december 

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds 

   Sustainable Development Goals 50.000           -                    -25.000          25.000           

Bestemmingsfonds Go Fonds 5.750             -                    -5.750            -                    

Bestemmingfonds donateursweving 23.598           -                    -23.598          -                    

-                    

79.348          -                     -54.348         25.000          

31-12-2021 31-12-2020

5. Kortlopende schulden € €

Crediteuren

Crediteuren 5.231             3.376             

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.128             6.219             

Pensioenen 2.122             2.233             

7.250             8.452             

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten & Administratiekosten inz. jaarrekening 12.150           11.150           

Vakantiegeld 9.413             10.593           

Vakantiedagen 3.836             2.764             

Creditcard 484                -                    

25.883          24.507          

2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bestemmingsfonds Stustainable Development Goals:

De doestelling van het fonds is door een externe partij bepaald: het ontwikkelen van activiteiten met betrekking 
tot de stustainable development goals, waaronder ook vallen de lopende activiteiten Gender Gap en Nederland en 
de Wereld. 

Bestemmingsfonds Go Fonds:
De doelstelling van het fonds is door een externe partij bepaald: Het ontwikkelen van een serie masterclasses 

over koloniaal erfgoed.

Bestemmingsfonds Donateurswerving:
De doelstelling Donateurswerving is door een externe partij bepaald: Specifiek bestemd voor de campagne 
donateurswerving, inclusief nieuwe website. 

Huurverplichtingen

De vereniging heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Mariaplaats 3 te 
Utrecht.  De huurverplichting bedraagt € 16.103,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 
2022. De overeenkomst wordt vervolgens voortgezet met een aansluitende periode van telkens 2 jaar. 
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

 Werkelijk 

2020 

€ € €

Baten primaire doelstelling

6    Baten van particulieren 37.158             35.000             39.085             

7    Baten van bedrijven 4.389               -                      -                      

8    Baten van verbonden organisaties 352.000           352.000           380.500           

9    baten van andere organisaties zonder winststreven 7.900               -                      55.750             

401.447       387.000       475.335       

Baten van particulieren

Donaties 33.056             -                      34.681             

Contributies 4.102               -                      4.404               

37.158             -                      39.085             

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven 4.389               -                      -                      

4.389               -                      -                      

Baten van verbonden organisaties

Baten van Wikimedia Foundation 352.000           -                      380.500           

352.000           -                      380.500           

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Go Fonds -                      -                      5.750               

Netwerk Digitaal erfgoed 7.900               -                      -                      

Overige organisaties zonder winststreven (familiefonds) -                      -                      50.000             

7.900               -                      55.750             
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 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

 Werkelijk 

2020 

€ € €

Besteed aan doelstellingen

10  I Gemeenschap

subsidies en bijdrage 1.204               558                  

aankopen en verwervingen 6.158               3.460               

ingehuurde externen 7.067               4.333               

personeelskosten 34.153             40.510             

publiciteit -                      343                  

kantoor en algemene kosten, afschrijving 13.806             7.548               

62.388            74.602            56.752            

11  II Inhoud

subsidies en bijdrage 8.150               8.000               

aankopen en verwervingen 141                  1.884               

uitbesteed werk 18.105             22.092             

personeelskosten 108.613           131.320           

publiciteit -                      1.152               

kantoor en algemene kosten, afschrijving 41.720             26.371             

176.729          86.959            190.819          

12  III Outreach

subsidies en bijdrage 15                    -                      

aankopen en verwervingen 3.138               622                  

uitbesteed werk 11.220             1.161               

personeelskosten 39.863             10.950             

publiciteit -                      96                    

kantoor en algemene kosten, afschrijving 13.154             2.072               

67.390            81.782            14.901            

306.507       243.343       262.472       

13. Personeelslasten

Lonen en salarissen

Bruto lonen en salarissen 213.757           200.000           204.527           

Ontvangen ziekengeld -                      -15.300            

Ontvangen personele subsidies -10.749            -6.000              

Doorberekend -142.207          -121.233          -129.980          

60.801             78.767             53.247             

Sociale lasten

Sociale lasten 34.563             35.843             

Doorberekend -24.212            -20.499            

10.351             35.000             15.344             

Pensioenlasten

Pensioenpremie 18.967             19.847             

Doorberekend -13.286            -13633

5.681               15.000             6.214               

Overige personeelslasten

Ingehuurde externen 23.258             35.936             

Overige kosten projecten 1.134               7.359               

Reis- en verblijfkosten 3.039               4.206               

Lunchkosten -                      182                  

Doorberekend -19.217            -44.396            

8.214               -                      3.287               

85.047         128.767       78.092         

Pagina 35



Wikimedia Nederland 

Utrecht

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen bezoldiging. 

De salariskosten van de directeur inclusief werkgeverslasten bedragen € 87.238,-

Personeelsleden

 Bij de vereniging waren in 2021 gemiddeld 4,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband

In 2020 waren dit 4 werknemers.

 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

 Werkelijk 

2020 

€ € €

14. Afschrijvingen

Afschrijving materiële vaste activa

Computers 1.009               -                      1.067               

doorberekend aan doelstellingen -707                -                      -724                

302               -                   343               

15. Overige organisatielasten

Kantoorlasten 52.085             30.000             48.507             

Doorberekend -36.486            -14.500            -31.659            

Algemene kosten 36.918             46.500             33.965             

Doorberekend -28.326            -25.610            -21.038            

24.191         36.390         29.775         

Specificatie kantoorlasten:

Internet 20.319             10.000             13.074             

Huur onroerend goed 16.103             16.000             16.103             

Telecommunicatie 4.671               -                      9.976               

Exploitatiekosten 1.767               -                      3.614               

Overige huisvestingskosten 4.051               4.000               2.535               

Kantoorbenodigdheden 2.945               -                      2.162               

Contributies -                      -                      691                  

Drukwerk 1.505               -                      223                  

Porto 724                  -                      129                  

 Doorberekend -36.486            -14.500            -31.659            

15.599          15.500          16.848          
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 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

 Werkelijk 

2020 

€ € €

Specificatie algemene kosten:

Accountantskosten 7.653               8.500               7.514               

Brussel lobby 8.000               9.500               8.000               

Administratiekosten 16.946             18.000             16.355             

Relatiegeschenken 1.463               -                      1.616               

Representatiekosten 805                  -                      386                  

Overige algemene kosten 2.051               10.500             94                    

Doorberekend incl. Brussel lobby -28.326            -25.610            -21.038            

8.592            20.890          12.927          

16. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Banklasten en -rente -744                -                      -256                

-744             -                   -256             
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2.8  Toelichting op de cijfers

De realisatie in 2021 wijkt op een aantal punten af van de begroting 2021.

Dit is grotendeels het gevolg van het het feit dat activiteiten waarvoor in 2020 financiering was 

verkregen door liepen naar 2021, of pas in 2021 konden worden opgestart. Voor deze 

activiteiten waren in de jaarrekening 2020 bestemmingsfondsen aangemaakt. 

Daarnaast is in 2021 subsidie verkregen voor een project dat in eerste instantie niet in de 

begroting was opgenomen.
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3. Overige gegevens

3.1 Gebeurtenissen na balansdatum

3.2 Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 23 april 2022

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die een nieuw licht 
werpen op de situatie per balansdatum binnen deze jaarrekening.

De samenstelling van het bestuur in 2021 was als volgt:

Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 april 2021 werden Bart Nieuwenhuis, Justus de Bruijn en Lizzy 
Jongma herkozen als bestuurslid en trad Heleen Ririassa aan als nieuw bestuurslid. 
Jan-Bart de Vreede is voor 1 jaar als bestuursvoorzitter herkozen.

Samenstelling:
- Jan-Bart de Vreede, voorzitter

- Bart Nieuwenhuis, penningmeester

- Justus de Bruijn, secretaris

- Michel Wesseling, fondsenwerving

- Lizzy Jongma, vrije kennis en partnerships

- Lotte Belice Baltussen, vrije kennis en partnerships
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3.3 Controleverklaring
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4 Bijlagen

4.1 Staat van de vaste activa 

datum afschrijvings aanschaf afschrijvingen boekwaarde afschrijving terugname aanschaf afschrijvingen boekwaarde

aanschaf omschrijving percentage waarde restwaarde t/m 2020 2020 investeringen 2021 geheel afgeschr. waarde t/m 2021 t/m 2021 ultimo 2021

Inventaris en automatisering

10-10-2017 Laptop 33,3% 652            -              652              -               -                 -              -                      652                   652              -                 

24-9-2019 Laptop 33,3% 1.029         -              348              681           -                 343          -                      1.029                691              338             

12-8-2019 Laptop 33,3% 1.997         -              551              1.446        -                 666          -                      1.997                1.217           780             

Totaal 3.678      -            1.551       2.127     -               1.009    -                   3.678            2.560       1.118       

mutaties boekjaar
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