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1. BESTUURSVERSLAG
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
1.1 Bestuursverslag
De stichting is opgericht op 2 juli 2019 met als statutaire zetel Amsterdam en is opgenomen in het ANBIregister sinds 17 juli 2019.
De website van de stichting is te vinden via www.hetpotentieelpakken.nl.
Missie en doelstelling
Missie en doelstelling:
Onze missie is het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten.
Als stichting willen we in een innovatieve opzet initiatieven ontplooien waarbij we vrouwelijk talent inzetten
als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs,
én het aantal vrouwen dat niet economisch zelfstandig is.
Beleid en activiteiten:
Dit doen we door onconventionele samenwerkingen tot stand te brengen tussen (publieke) instellingen die
met een uitdaging op het gebied van de arbeidsmarkt kampen en partijen (waaronder het bedrijfsleven,
overheid en sociale partners) die hun kennis, ervaring en kunde willen aanwenden om dat probleem mee te
helpen oplossen.
‘Deeltijd in de Zorg’ is het eerste initiatief van de stichting en heeft als doel arbeidstekorten in de zorg terug
te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwelijke werknemers in de
zorg, te verhogen.
Bestuur, Raad van Toezicht, stellige bestuurlijke voornemens en begroting
Bestuurder van de stichting is mevrouw W.W. Graven.
Leden van de Raad van Toezicht zijn:
- mevrouw B. van Hussen (voorzitter);
- de heer P. Winsemius;
- mevrouw M. van Keep.
Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens:
- Het ontwikkelen van een duidelijke visie op de toekomst van de stichting, de opschaling van het Deeltijd
in de Zorg initiatief en de bijbehorende organisatorische en juridische opzet en mogelijke nieuwe
initiatieven.
- Het finaliseren van het funding-traject bij VWS.
Inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten:
- In maart 2020 is overeengekomen om de funding van Goldschmeding Foundation te laten doorlopen tot
aan 31 december, in lijn met de financiering van VWS;
- Voorgenomen statutenwijziging om rol van Raad van Toezicht versus bestuur nog meer aan te scherpen;
- Opstellen strategisch plan stichting;
- Opstarten pilot Deeltijd in het Onderwijs i.s.m. ministerie van OCW over de periode maart-juli 2020.

Het bestuur:

W.W. Graven
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2. JAARREKENING
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen

[1]
10.000

Subsidievorderingen

10.000

Liquide middelen

[2]

18.960
28.960

Totaal activazijde
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

[3]
28.960
28.960

28.960

Totaal passivazijde
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.2 Staat van baten en lasten over 2019

2019
€

Begroting
2019
€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

[4]

99.810
99.810

100.000
100.000

Overige lasten
Activiteitenlasten

[5]

99.810
99.810

100.000
100.000

-7-

Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Het Potentieel Pakken, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk
uit het verbeteren van de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt, met het oog op positieve
gevolgen voor zowel economische zelfstandigheid van vrouwen, arbeidstekorten in cruciale sectoren
en de Nederlandse economie, onder meer door het verhogen van het gemiddeld
aantal gewerkte betaalde arbeidsuren door vrouwen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ruyschstraat 10H te Amsterdam.
Gedurende het boekjaar waren geen personeelsleden in dienst van de stichting.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Het Potentieel Pakken, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 75262290.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Het Potentieel Pakken zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

-9-

Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
Nog te ontvangen
Schenking

10.000

Schenking
Stand per 1 januari
Nog te ontvangen
Stand per 31 december

10.000
10.000

Liquide middelen [2]
Rekening courant bank

18.960
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PASSIVA

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt normaliter verwezen naar de staat van
baten en lasten. Gezien het resultaat van € 0 ontbreekt deze verwijzing.

KORTLOPENDE SCHULDEN [3]
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Terug te betalen bedragen

28.770
190
28.960
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
€
Giften en baten uit fondsenwerving [4]
Schenkingen

Overige lasten [5]
Data analyse, werknemersonderzoek
Betrekken externe partijen op individuele oplossingsrichtingen
"Opschalen in a box", inclusief aanpak en trainingsmaterialen
Opmaak, print, event bij publicatie
Project management, overall coordinatie, stakeholder management
Squad, klankbordgroep en senior stuurgroep
Reiskosten, catering, office supplies etc.

Begroting
2019
€

99.810

100.000

2.353
9.196
15.268
69.650
3.343
99.810

5.000
15.000
5.000
7.500
60.000
2.500
5.000
100.000

Voor de bezoldiging van de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht van de stichting kwamen in 2019
geen bedragen ten laste van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus wat is uitgebroken heeft mogelijk op langere termijn invloed op de realisatie van de doelen
van de stiching. Op het moment van uitbrengen van de jaarrekening verwacht de directie dat deze crisis
geen invloed zal hebben op de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2020, mogelijk wel op de tijdslijnen.

Amsterdam, 6 mei 2020
Stichting Het Potentieel Pakken

W.W. Graven
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3. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Het Potentieel Pakken te Amsterdam
3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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