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Stichting Link4All te Doorn

Bestuursverslag
Doel van de stichting
Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten vastgesteld op 23 november 2011 heeft de
stichting ten doel:
- het lenigen van noden (waaronder maatschappelijke-, financiële- en sociale noden) van mensen
met een verstandelijke beperking die (willen) deelnemen aan de digitale maatschappij
- de stichting heeft niet ten doel het behalen van winst.
De ambitie van Link4All is “Meedoen mogelijk maken”. Voor mensen met een verstandelijke (vaak in combinatie
met een lichamelijke en/of zintuiglijke) beperking geldt ook dat participatie in de samenleving een kernwaarde
vormt van een menswaardig bestaan. En dat in een samenleving die in toenemende mate digitaler wordt.
Maar wat nu als je wel wilt maar niet kunt? Hoe kunnen mensen met een beperking gezond leven, hun sociale
netwerk vergroten en zelf de regie houden als digitaal niet voor iedereen gewoon is? Als betrokkenen bij de zorg
voor mensen met een beperking onderkennen wij gezamenlijk, dat de toegang tot en het gebruik van internet
en IT-voorzieningen door mensen met een beperking een aanzienlijke verhoging van hun kwaliteit van leven
inhoudt. Het brengt de geregelde communicatie op afstand met familieleden, vrienden, mantelzorgers
en verzorgenden voor hen binnen bereik en het vergroot hun mogelijkheden en belevingswereld. Het draagt bij
aan hun gevoel van eigenwaarde, het geeft zinvolle bezigheid en het brengt veel vreugde teweeg. Zoals iedereen
Internet en IT inmiddels als een basale behoefte ervaart, zo zou dat juist aan mensen met een beperking
niet mogen worden onthouden.
Belangrijkste activiteiten in 2016
Begin 2016 is de definitieve keuze gemaakt voor een consortium van aanbieders, bestaande uit
Image33 (inmiddels Beeldvoerders geheten), Axendo en ExceptionAll, voor de innovatie van ons platform.
Als eerste hebben zij een zogenaamde Sprint 0 uitgevoerd, waarin de technische architectuur van het nieuwe
platform is uitgewerkt, alsmede de wijze waarop Link4All en consortium willen gaan samenwerken.
Aan het eind van 2016 hebben we Hezelburcht BV opdracht gegeven om een subsidiescan voor ons uit te
voeren naar fondsen en subsidies ten behoeve van de vernieuwing van het platform. Hun rapport wordt begin
2017 verwacht.
Een andere activiteit betrof de oriëntatie op het onderwerp Serious Gaming. Na de oriëntatiedag in 2015
is een werkgroep gevormd die dit onderwerp voor ons nader uitwerkt. Dat leidde al snel tot de conclusie
dat we niet (direct) moeten streven naar het zelf bouwen van een game (te duur), maar moeten investeren
in relaties met game-ontwikkelaars, zodat zij toegankelijk gaan bouwen.
Begin 2016 is onze website uitgebreid met een nieuwsvoorziening. Regelmatig worden alle deelnemers
gevraagd naar relevante nieuwsberichten. In 2017 wordt dit uitgebreid met een e-mail nieuwsbrief.
In de loop van 2016 hebben Frion en Ipse de Bruggen aangegeven te willen stoppen als deelnemer in
Link4All. Gelukkig treedt per 1 januari 2017 Esdégé-Reigersdaal toe als deelnemer.
Successie- en schenkingsrecht
De inspecteur der registratie en successie te Utrecht heeft op 11 september 2011 6-7-2017
de Stichting
Link4All aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling, met als ingangsdatum 23 november 2011.
Derhalve is een gunstig fiscaal regiem van toepassing en geldt een volledige vrijstelling
voor successie en schenkingrecht.
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Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is per balansdatum:
De heer J. Alblas, lid.
De heer dr. G. Bannenberg, lid
Mevrouw drs. N.A. de Jong, lid
De heer dr. J.C. Frowein, secretaris penningmeester
Mevrouw A. Heijdenrijk, lid
De heer C.J.H. Horst, lid
Mevrouw W.S.A. Huibregtsen, lid
Mevrouw drs. I.W. Jansen, lid
Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren, voorzitter
Mevrouw drs. A. Winkelaar, lid
Baten en lasten van de stichting
De staat van baten en lasten 2016 sluit met een nadelig saldo ad. € 4.000 tegenover
€ 78.000,- nadelig begroot en € 47.000,- voordelig over werkelijk 2015.
De analyse van verschillen tussen deze resultaten is als volgt:
De belangrijkste oorzaken van het voordelig verschil ad. € 74.000 tussen werkelijk 2016
en de begroting 2016 zijn:
- er was rekening gehouden met de start van het project vernieuwing platform,
maar in 2016 is alleen Sprint 0 uitgevoerd (€ 58.000 minder uitgegeven).
- er was begroot om zelf een Serious Game te ontwikkelen, maar hier hebben we van afgezien
(€ 13.000 minder uitgegeven).
- de bestuurscoördinator heeft minder gedeclareerd dan begroot (€ 5.000 minder).
- aan communicatie is meer uitgegeven dan begroot, mede door realisatie nieuwsvoorziening (€ 2.000 meer).
Het resultaat werkelijk 2016 is bijna € 51.000 lager ten opzichte van werkelijk 2015.
De belangrijkste verschillen hierin zijn:
- in 2015 hadden we een vrijval vooronderzoek van € 13.560 (- € 13.560).
- in 2015 hadden we € 10.000 projectinkomsten uit subsidie (- € 10.000).
- in 2016 hebben we meer uitgegeven aan communicatie, o.a. door realisatie nieuwsvoorziening op de website
(- € 5.000).
- in 2016 hebben we meer uitgegeven aan projecten (- € 24.000).
- in 2016 hadden we zowel meer uitgaven als meer inkomsten voor het huidige Communityplatform (- € 10.800).
Vermogenspositie van de stichting
Het verloop van het eigen vermogen van de stichting in 2016 is als volgt:
Stand per Mutaties
31-12-2015
€
€
Reserve

91.800

-4.000

Stand per
31-12-2016
€
87.800

Dit eigen vermogen is in de komende jaren vooral bestemd voor het grote project "vernieuwing van het
digitale cliëntenplatform Ikbenonline". De verwachting is dat we hiervoor in de jaren 2016-2018 zo'n
€ 300.000 nodig hebben. Buiten onze eigen middelen zijn hiervoor dan nog additionele bijdragen
van de deelnemers en fondsen nodig.
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Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2016 is op 7 juli 2017 vastgesteld door het bestuur.

Samenstelling bestuur:
De heer J. Alblas, lid.
De heer dr. G. Bannenberg, lid
De heer C.F. van der Blonk, lid
De heer dr. J.C. Frowein, secretaris penningmeester
De heer C.J.H. Horst, lid
Mevrouw W.S.A. Huibregtsen, lid
Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren, voorzitter
De heer J. Verheij, lid
Mevrouw drs. A. Winkelaar, lid
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Balans per 31 december 2016
31.12.2016
€

31.12.2015

€

€

€

Activa
Vlottende activa
1 Debiteuren
2 Overige vorderingen
3 Liquide middelen

0
1.295
97.486

0
1.666
102.048
98.781

103.714

98.781

103.714

Passiva
4 Eigen vermogen
5 Algemeen Stichtingskapitaal
6 Stichtingskapitaal tbv Vooronderzoeken

74.243
13.560

78.276
13.560
87.803

7
8
9
10
11

Kortlopende schulden
Rekening courant Amerpoort
Crediteuren
Omzetbelasting
Overlopende passiva
Bijdragen Vooronderzoeken

91.836

0
6.759
0
4.219
0

0
10.028
0
1.850
0
10.978

11.878

98.781

103.714

#
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Staat van baten en lasten
werkelijk
2016
€

begroot
2016
€

werkelijk
2015
€

Baten
11 Bijdrage Participanten
12 Community Platform
13 Projecten

50.000
19.600
0

50.000
17.000
30.000

63.560
14.263
10.000

Som van de baten

69.600

97.000

87.823

Lasten
Programmamanagement
Kantoorondersteuning
Kantoorkosten
Communicatie
Inhuur derden
Kosten Community Platform
Kosten Projecten

10.814
4.579
-551
10.245
0
19.602
28.944

16.000
4.800
250
8.000
500
17.000
128.040

10.503
4.889
-861
5.516
484
14.266
5.899

Som van de lasten

73.633

174.590

40.695

Resultaat

-4.033

-77.590

47.128

14
15
16
17
18
19
20

42.922
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Accountantsverklaring

6-7-2017
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IV

Overige gegevens

Verwerking batig of nadelig saldo
Volgens het bestuursbesluit is het nadelig saldo over 2016 ad. € 4.033,- als volgt bestemd:

31.12.16
€
4.033

Onttrekking aan het algemeen stichtingskapitaal

4.033

6-7-2017
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