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Financieel jaarverslag 2020
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Algemeen

1.1

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:
•

Het bevorderen van onderzoek, kennisuitwisseling en bewustzijn omtrent de inzet en de
maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen met nadruk op virtual reality
technieken.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
•
•
1.2

Het bij elkaar brengen van maatschappelijke instellingen, bedrijven en individuen in
Nederland en Europa, o.a. door het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten,
festivals, beurzen en prijsuitreikingen;
Het werven van fondsen en middelen.
Bestuur

De bestuurssamenstelling was gedurende het hele verslagjaar:

1.3

•

F.J. Hage, voorzitter

•

A.L. Hoving, secretaris

•

D. Smit, penningmeester

Stichting Virtual Reality Nederland (VRNL)

Stichting VRNL is op 16 december 2015 opgericht conform de praktijkrichtlijnen van de
Governance Code Cultuur. Per zelfde datum is de stichting door de Nederlandse Belastingdienst
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals omschreven in Artikel 5b van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit houdt onder meer in dat de stichting geen winstoogmerk
heeft en de bestuursleden hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd verrichten.
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2

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de CBF-richtlijn 640 (jaarverslaggeving
“Organisaties zonder winststreven”)
2.1 Begroting en jaarverslag
Er vonden in 2021 mede vanwege de Corona pandemie geen activiteiten plaats namens de
Stichting. Het bestuur heeft derhalve afgezien van het opstellen van een begroting en
jaarverslaggeving.
2.2 Financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost. De Stichting maakt geen gebruik van afgeleide
financiële instrumenten, zoals derivaten.
2.3 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 12
maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee met de waardering rekening gehouden.
2.4 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Dit is
meestal de nominale waarde onder aftrek van transactiekosten.
2.5 Lasten en baten
De kosten, inclusief bank- en rentekosten, worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Onder baten wordt verstaan de in het boekjaar gefactureerde donatiegelden en andere
vorderingen, alsmede ontvangen goederen en diensten.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vlottende activa

€

Liquide middelen (ING betaal- & spaarrekening)

2.734
==========
2.734

PASSIVA
Kapitaal

-/-

1033

Lopende schulden

3.767
==========
2.734
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Winst- en verliesrekening over 2021

Baten

€

Financiële baten

0
==========
0

Lasten
Bestuurs- en activiteiten kosten

0

Bankkosten

110

Overige kosten

0
==========
110

Resultaat

5

-/-

Verantwoording

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Den Haag, 27 juni 2021

F.J. Hage (voorzitter)

D. Smit (penningmeester)
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