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JAARVERSLAG
Inleiding
Mensen met bijzondere breinen hebben bijzondere kwaliteiten. Al komen die
regelmatig in werksituaties niet uit de verf. Onbekend maakt onbemind. Daarom
moeten werkgevers meer kennis krijgen over ‘special brains’. Dat is de reden
waarom in januari 2017 de stichting European Brains @ Work (EBW) is opgericht.
Met 'bijzondere breinen' bedoelt EBW mensen met één of meer van de volgende
kenmerken: AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. De praktijk
voor werknemers met een speciaal brein wordt vaak gekenmerkt door
stigmatisering, onderbenutting, ziekteverzuim en meer kans op burn-out. EBW wil
deze ontwikkeling omkeren: door voorlichting in het arbeidsveld te geven aan
werkgevers en te laten zien hoe zij de talenten van mensen met een speciaal brein
kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten. De voordelen zijn onder andere een
lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
Bestuursverslag
Geo van Dam, Ardine Koorevaar en Aad Bouwmeester vormen sinds de oprichting
van EBW het dagelijks bestuur. Zij vervullen respectievelijk de rol van voorzitter,
secretaris en penningmeester. In loop van 2017 zijn Arda Nieboer en Anne Marie
Preusting als algemeen bestuurslid toegetreden. De bestuursleden vervullen de
bestuurstaken op vrijwillige, onbezoldigde, basis.
In de pre-oprichtingsfase is het dagelijks bestuur vooral actief geweest met het
leggen van de basis voor de oprichting: het opstellen van statuten en een
huishoudelijk reglement. In de loop van 2017 heeft de Belastingdienst aan EBW de
AMBI status toegekend.
In de bijeenkomsten met de ambassadeurs van EBW is in het begin vooral veel tijd
besteed aan het met elkaar bespreken van de powerpoint voorlichtingspresentatie.
Daarnaast is tijdens iedere bijeenkomst een inhoudelijk onderwerp gepresenteerd en
besproken. Deze onderwerpen hadden vooral als doel om de kennis van
ambassadeurs over bijzondere breinen te vergroten.
In het laatste kwartaal heeft EBW zeven presentaties verzorgd voor het CBR. Op
diverse examenlocaties is aan examinatoren op een interactieve wijze voorlichting
gegeven. In het begin van 2018 heeft dit een vervolg gekregen in de vorm van twee
voorlichtingssessies.
Tegen het eind van 2017 kreeg EBW van Wij en de Maatschappij (een goede-doelenstichting van Nationale Nederlanden) te horen dat de aanvraag voor een
sponsorbijdrage was toegekend. Deze bijdrage van 7.500 euro is betaald in 2017 en
bestemd voor 2018 en is in de jaarrekening verwerkt als bestemmingsreserve.
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2017
Activa
Liquide middelen

9.104

Totaal activa

9.104

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

1.604
7.500

Totaal passiva

9.104

Staat baten en lasten over 2017
Baten
Sponsorgelden
Opbrengst promotie-activiteiten
Bijdragen ambassadeurs
Totaal baten

8.430
4.690
800
13.920

Lasten
Oprichtingskosten
Kosten promotie-activiteiten
Promotiemateriaal
Website
Bijeenkomsten ambassadeurs
Bankkosten

485
3.182
585
161
289
114

Totaal lasten

4.816

Batig saldo boekjaar 2017

9.104

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Alle bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s. Het boekjaar van de stichting is
gelijk aan het kalenderjaar. Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving
zijn: nominale waarde en uitgaafprijs.
Aangezien EBW in 2017 is opgericht ontbreken vergelijkende cijfers van het
voorgaande boekjaar.
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Toelichting balans per 31 december 2017
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit het saldo van de rekening bij de Triodos bank. Het
saldo is direct opvraagbaar.
Bestemmingsreserve
Dit betreft de sponsorbijdrage van Wij en de Maatschappij, de goede-doelenstichting van Nationale Nederlanden. Dit bedrag is toegekend voor activiteiten in
2018.

Toelichting staat van baten en lasten over 2017
Sponsorbijdragen
Effeqt
Smart Products
Labor advocaten
Impuls & Woortblind
Hoofdwerk
Wij en de Maatschappij

250
100
80
250
250
7.500

Totaal

8.430

Opbrengst promotie-activiteiten
Dit betreft de opbrengst van 7 voorlichtingsbijeenkomsten voor examinatoren van
het CBR. De bijdrage van CBR bestond vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.
Kosten promotie-activiteiten
Hieronder is begrepen een bedrag van 1.400 euro voor Impuls & Woortblind. Zij
hebben namelijk de contacten met CBR opgebouwd en contractueel is afgesproken
dat zijn 1/3 van de vergoeding zouden krijgen. De overige kosten betreffen een
reisvergoeding voor de ambassadeurs die de presentaties hebben gegeven.
Bijeenkomsten ambassadeurs
De kosten, 289 euro, zijn relatief laag. Dit komt omdat de bijeenkomsten gehouden
zijn in de woning van de secretaris van EBW. De kosten zijn uitsluitend de
daadwerkelijke uitgaven voor koffie, thee, frisdranken, koeken, hapjes en dergelijke.
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Ondertekening jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Stichting European Brains @ Work
is opgemaakt te Amsterdam op 30 juni 2018.
Het bestuur van Stichting European Brains @ Work:

Geo van Dam
voorzitter
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Ardine Koorevaar
secretaris

Aad Bouwmeester
penningmeester

