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ALGEMENE GEGEVENS
Oprichting
Bij akte werd op 30 december 2004 De Mithra Stichting opgericht door de heren mr. drs.
A.C.M. Brom en de heer G.E.L.M. de Wit. De statuten werden verleden voor notaris mr.
Michiel George van Ravesteyn, notaris te Rotterdam. De Mithra Stichting is een stichting
met volledige rechtsbevoegdheid
Beleidsplan
De Stichting voert het volgende beleid uit:
1. Het fungeren als politiek wetenschappelijk instituut voor Nederland Transparant.
2. Politiek-wetenschappelijke vormings- en scholingsactiviteiten;
3. Het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van Stichting
Expertgroep Klokkenluiders;
4. Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en
actualisering van het gedachtegoed van Nederland Transparant;
5. Het verzorgen van politiek wetenschappelijke publicaties in de vorm van artikelen en
rapporten en het redigeren en uitbrengen van een politiek wetenschappelijk tijdschrift;
6. Het ontwikkelen van studiemateriaal ten behoeve van bijeenkomsten, seminars,
symposia onder meer met het oog op scholing en vorming;
7. Participeren in relevante wetenschappelijke bijeenkomsten van andere instituten en
organisaties;
8. Het leveren van een bijdrage aan het publieke debat, onder meer door te publiceren in
de media over relevante onderwerpen;
9. Het adviseren over en bijdragen aan de opstelling, respectievelijk actualisering en
verbetering van verkiezingsprogramma´s
Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
de heer G.E.L.M. de Wit als voorzitter;
de functie van secretaris/penningmeester is tijdelijk vacant.
Overige gegevens
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20118253. Het boekjaar van de stichting loopt
gelijk aan het kalenderjaar.
Overeenkomst Nederland Transparant en De Mithra Stichting
Bij overeenkomsten d.d. 1 september 2006 zijn Nederland Transparant en De Mithra Stichting
schriftelijk overeengekomen dat De Mithra Stichting als politiek wetenschappelijk instituut
uitsluitend of in hoofdzaak politieke wetenschappelijke activiteiten voor Nederland
Transparant zal verrichten.
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Medewerkers De Mithra Stichting
De volgende personen maken deel uit van het wetenschappelijke instituut De Mithra Stichting
en ondersteunen Nederland Transparant als Raad van Advies:
mr. drs. A.C.M. Brom MA LLM
Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten
G.E.L.M. de Wit
dr. Harrie Timmerman
P. Schaap
Domeinnamen
De Mithra Stichting heeft sedert het jaar 2006 de volgende domeinnamen vastgelegd:
www.demithrastichting.nl
ANBI-verklaring
Met ingang van 1 januari 2008 is de Mithra Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemene Nut Beogende Instelling.
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen in 2017 geen vergoeding. Wel kunnen zij de daadwerkelijk
gemaakte onkosten, zijnde reiskosten, telefoonkosten en andere kosten bij de Stichting
declareren.
Accountantscontrole
Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot
controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. Conform artikel
11 lid 3 van de statuten van de Stichting stelt het bestuur een balans op betreffende het
kapitaal van de Stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de inkomsten en
uitgaven van de Stichting over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander op papier.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31 december 2016
€

31 december 2017
€

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Bank

4,21 -/-

KORTLOPENDE VORDERINGEN

0,-

TOTAAL

-------4,21 -/=====

-------178,31
=====

4,21 -/-

178,31

0,-------4,21 -/=====

0,-------178,31
=====

178,31
0,-

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
KORTLOPENDE SCHULDEN
Bank
TOTAAL
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 1 JANUARI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017
2016
€

2017
€

300,0,-------300,-

2.000,0,-------2.000,-

OPBRENGSTEN
Donaties
Donatie betaalde kosten
Totaal

KOSTEN
Bankkosten
Kantoorkosten
Reiskosten
Bijeenkomsten
Overige

203,31
22,0,88,98
0,-------314,29
---------14,29 -/======

Totaal
RESULTAAT
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126,43
248,46
906,86
435,56
100,17
------1.817,48
-------182,52
=====

GRONDSLAGEN VOOR WAARDEBEPALING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorzover niet anders wordt
vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De bedragen zijn weergegeven in euro’s.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
ACTIVA
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum
ter vrije beschikking van de stichting.
PASSIVA
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden nominaal gewaardeerd.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Rekening houdend met vorenvermelde grondslagen, wordt het resultaat bepaald als het
verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.

7

TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2016
€

31 december 2017
€

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Kasgeld
ABN-AMRO

0,4,21 -/-------4,21 -/-

Stand per 31 december
0,-

KORTLOPENDE VORDERINGEN
Geen
TOTAAL

0,178,31
-----178,31

=====

===

0,------0,====

0,-------0,=====

10,08
14,29 -/-------4,21 -/=====

4,21 -/182,52
-------178,31
=====

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Beginstand
Resultaat
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN
ABN-AMRO

0,------0,====

TOTAAL
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0,-------0,=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OPBRENGSTEN
Donatie

2.000,--------

Totaal

2.000,-

KOSTEN
Een nadere specificatie van de kosten is niet nodig, daar de kosten reeds voldoende
gespecificeerd zijn in de Winst- & Verliesrekening 2017 op bladzijde 6.
---------182,52
======

RESULTAAT
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VERSLAG BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING
Conform artikel 11 lid 3 van de statuten van de Stichting stelt het bestuur een balans op
betreffende het kapitaal van de Stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de
inkomsten en uitgaven van de Stichting over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander
op papier.
Het bestuur, bestaande uit de heer G.E.L.M. de Wit (voorzitter), heeft de jaarrekening en de
daarbij behorende boeken opgesteld en gecontroleerd.
Het bestuur geeft een getrouw beeld van de jaarrekening van de grootte en de samenstelling
van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming is
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Het bestuur stelt de jaarrekening over het boekjaar 2017 conform vast en verleent de
penningmeester en het bestuur décharge voor het gevoerde beleid in 2017.
Rotterdam, 29 juni 2018

G.E.L.M. de Wit
(voorzitter)

Voor akkoord
mr. drs. A.C.M. Brom MA LLM

P. Schaap
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