Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting NLnet

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 8 3 6 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Science Park 400

Telefoonnummer

0 2 0 8 8 8 4 2 5 2

E-mailadres

ANBI-web@nlnet.nl

Website (*)

https://www.nlnet.nl

RSIN (**)

0 0 7 9 8 9 3 9 8

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd
5

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B.O. Goudriaan

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting NLnet ondersteunt sinds 1997 (na haar historische bijdrage aan het vroege
internet in Europa) organisaties en mensen die bijdragen aan een vrije en open
informatiemaatschappij. De stichting heeft ten doel het bevorderen van elektronische
informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
De insteek van NLnet daarbij is dat het internet (en genetwerkte technologie en
netwerktechnologie in het algemeen) eerlijk, technisch transparant en robuust zou
moeten zijn. NLnet ondersteunt daarom de totstandkoming en doorontwikkeling van
digitaal gemeengoed, met name van libre c.q. open source software en open hardware
enerzijds, en ondersteunt anderzijds standaardisatie (in het bijzonder open
standaarden) die op een andere manier afhankelijkheden reduceert . Zelfdeterminatie
en individuele autonomie zijn een randvoorwaarde voor een open samenleving, en
vormen een veilige en betrouwbare basis voor de samenleving met een zo laag
mogelijke drempel voor participatie, en technologie waar iedereen onder eigen
voorwaarden al dan niet gebruik van kan maken en waaraan iedereen zonder
toestemming te vragen aan anderen aan kan bijdragen of zelf op kan doorontwikkelen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting brengt partijen met overlappende belangen samen, publiceert studies en
helpt door middel van onder meer donaties, advies, matchmaking en andere vormen
van ondersteuning onafhankelijke onderzoekers en ontwikkelaars met veelbelovende
ideeën en initiatieven om de vele tekortkomingen van het internet en het wereldwijde
web (zeker waar die ten koste gaan van de privacy en veiligheid van eindgebruikers)
aan te pakken - en waar mogelijk het internet te repareren, te verbeteren en duurzaam
te versterken. NLnet organiseert daartoe onder meer open calls, die voor iedereen
toegankelijk zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit private donaties en nalatenschappen van
individuen en organisaties, via fiscaal fondsenwervende instellingen en via subsidies
van publieke instellingen.

Door onafhankelijke onderzoekers en ontwikkelaars in staat te stellen om open
technologie te maken en te verbeteren, ontstaat een steeds groter wordende
technologisch publiek domein waarbinnen publiek en private partijen kunnen
samenwerken aan de doorontwikkeling van technologie in het algemeen belang.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De belangrijkste besteding betreft het maken van donaties aan de initiatieven via de
open calls.

https://nlnet.nl/foundation/annuals/

Open

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
Beloningsbeleid voor werknemers is marktconform voor IT werkzaamheden in de
non-profit sector.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://nlnet.nl/foundation/annuals/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

305.557

€

306.523

€

966

2.086

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 11.280.161

€

€

246.892

€

248.978

€

180.706

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

+

€ 11.767.390

31-12-2019 (*)

€

2.647.108

€

+

2.509.869

+

€

2.647.108

€

2.509.869

Bestemmingsfondsen

€

649.238

€

748.505

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 11.767.390

10.725

8.840.148

+
€

8.850.873

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€ 11.460.867

Totaal

+

Passiva

8.471.044

+
€

9.099.851

€

5.841.477

€

9.099.851

+

In de jaarrekening is de richtlijn C.1. voor ‘Kleine organisaties zonder winststreven’ integraal toegepast.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

362.488

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€
2.462.937

+

€

835.163

€

12.600

€
€

2.462.937

+
847.763

€
€

12.903

5.090

€

318.556

375.391

€

323.646

€

12.578

€

29.738

€

3.600

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.854.506

+

1.201.147

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

476.880

€

411.281

Huisvestingskosten

€

14.095

€

13.428

Afschrijvingen

€

1.120

€

153

Financiële lasten

€

22.078

€

Overige lasten

€

55.499

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

2.313.643

912.752

€

55.598

2.883.315

€

1.393.212

-28.809

€

-192.065

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In het boekjaar 2020 heeft de stichting ondanks de SARS-CoV-2 pandemie een solide
jaar gehad, en is de financiele positie zichtbaar gezond.

Open

