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Inhoudsopgave

Hierbij vindt u het financieel jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting Techthics.

Achtereenvolgens zijn in dit verslag de volgende stukken opgenomen:

- Toelichting op het financieel jaarverslag 2021;

- Balans per 31 december 2021;

- Staat van baten en lasten 2021;

- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.



Toelichting op het financieel jaarverslag 2021

Statutaire doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting tot doel het vanuit christelijk perspectief, 

met de Bijbel als uitgangspunt, stimuleren en bevorderen van de bezinning op en discussie 

over technologische ontwikelingen in het bijzonder, doch niet uitsluitend, in het digitale

domein.

Stichting Techthics is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en is ingeschreven bij het

handelsregister onder nummer 75722445.

Bestuur

Op 31 december 2021 bestond het bestuur van de stichting uit onderstaande personen:

M.W. Bouter - voorzitter

J.M. Aarnoudse - secretaris

C. Boer - penningmeester

J.M. Maljaars

A.J. Veldman

H.J. Peters

L.G. de Visser - den Hartog

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, alleen een onkostenvergoedering voor

gemaakte kosten.

Activiteiten 2021

Het jaar 2021 werd mede bepaald door de gevolgen van COVID-19, wat het realiseren van de

doelstelling van de stichting bemoeilijkte, gezien het organiseren van fysieke bijeenkomsten 

beperkt mogelijk was. In 2021 zijn er opnieuw diverse artikelen geschreven en interviews 

gehouden welke gepubliceerd zijn in diverse media. Daarnaast zijn er ook enkele bijeenkomsten 

gehouden met o.a. studenten en experts.

Zie voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten: www.techthics.nl/tijdlijn/

http://www.techthics.nl/tijdlijn/


Balans per 31 december 2021

Na resultaatbestemming

ACTIVA

Vorderingen -€           -€           

Liquide Middelen 2.291€       979€          

2.291€       979€          

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Algemene reserve

Stand per 1-1 -21€           -17€           

Resultaatbestemming boekjaar 1.162€       -4€             

Stand per 31-12 1.141€       -21€           

Kortlopende Schulden

Vooruitontvangen bedragen 1.150€       1.000€       

2.291€       979€          

31-12-2021

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2020



Staat van baten en lasten over 2021

BATEN

Opbrengsten Partnership 500€          -€           

Opbrengsten Vrienden 300€          -€           

Giften / donaties 875€          234€          

Totaal baten 1.675€      234€          

LASTEN

Inhoudelijke avonden -€           

Vergaderkosten -€           

Algemene kosten 330€          

Automatiseringskosten -€           84€            

Bankkosten 183€          155€          

513€          239€          

Totaal lasten 513€          239€          

RESULTAAT 1.162€      -4€             

Resultaatbestemming

Toevoegen /onttrekking  aan algemene reserve 1.162€       -4€             

Realisatie 2021 Realisatie 2020



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene waardering

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

RJ C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'. De waardering van activa en passiva en de

bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders is vermeld, worden de activa en 

passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar.

Algemene reserve

De algemene reserve zal worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling van de

stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde

en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.


