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Hierbij breng ik rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2019 van  uw stichting. 

 

Samenstellingsverklaring. 

 

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2019 van de Stichting No Academy (NA) Laboratory for art & society 

te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De jaarrekening is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 

inzake de jaarrekening te verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van 

financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren 

in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een 

beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

 

Bevestiging 

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

Algemeen 

Stichting No Academy (NA) Laboratory for art & society is opgericht 29 september 2005 en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 34233981  

 

Doel van de vereniging 

De ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode voor beginnende kunstenaars en ontwerpers. Het stimuleren van de 

interactie en dialoog tussen opleidingen, bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Het opzetten van een website 

die dient als basis van het opleidingsnetwerk en digitaal platform is voor de transnationale uitwisseling van theorie en 

praktijk van deze onderwijsmethode. Tevens de uitwisseling met nationale en Europese opleidingen over de 

toepasbaarheid van de onderwijsmethode in zowel bachelor- als masteropleidingen. 

 

Bestuur  

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

 Mevrouw M.H.D. Nillesen 

 De heer A.M.F. Engelbregt 

 Mevrouw T.L.R. Kane 

 

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik natuurlijk 

gaarne bereid. 

 

Met vriendelijke groet 

Administratiekantoor Anypart 

 
R.H. van Wijk 
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Stichting No Academy (NA) Laboratory for art society te Amsterdam

Staat van Bezittingen en Schulden per 31-12-2019

Activa

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa 0 0

Vlottende Activa

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende activa 530 0

Effecten 0 0

Liquide middelen -9 822

Totaal activa 521 822
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Stichting No Academy (NA) Laboratory for art society te Amsterdam

Staat van Bezittingen en Schulden per 31-12-2019

Passiva

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vermogen 521 822

Schulden op lange termijn 0 0

Schulden op korte termijn 0 0

Totaal passiva 521 822
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Stichting No Academy (NA) Laboratory for art society te Amsterdam

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2019 en 31 december 2018

31-dec -2019 31-dec -2018

€ € € €

Baten beschikbaar voor doelstelling

Subsidieopbrengsten 0 0

Opbrengst bankrente 0 0

Overige opbrengsten 0 0

Totaal beschikbaar voor doelstelling 0 0

Bestedingen aan de doelstelling

Aansprakelijksheidsverzekering 0 -28

Telefoon- internetkosten 193 163

Bankkosten 108 108

Besprekingen/vergaderingen/interviews en presentaties 0 133

Kantoorbehoeften 0 189

Overige algemene kosten 0 0

Totaal besteed aan de doelstelling 301 565

Bestemming resultaat

Mutatie algemene reserve -301 -565
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Stichting No Academy (NA) Laboratory for art society te Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. 
 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Boekjaar 

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een eventuele 

voorziening voor het risico van oninbaarheid.  

 

Liquide Middelen 

 

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Overige activa en passiva 

 

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling.  
 
Algemeen 

 

Het resultaat is bepaald, als het verschil tussen de baten beschikbaar voor doelstelling van de stichting en de 

bestedingen aan de doelstelling over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. 

 

Overige baten en lasten 

 

De overige baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten worden 

verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Negatieve resultaten worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn 
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Stichting No Academy (NA) Laboratory for art society te Amsterdam

Toelichting op de Staat van Bezittingen en Schulden per 31 december 2019

Toelichting op de activa

Vorderingen en overlopende activa

Rekening Courant P. Gofferjé € 530

Liquide middelen

ABN-AMRO NL83ABNA0516147609 -9

ABN-AMRO NL13ABNA0542360306 0

€ -9

Vermogen

Saldo per 31 december 2018 822

Resultaat boekjaar -301

€ 521
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