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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Stichting NOMI bestaat nu drie en een half jaar en heeft een lastig jaar achter de rug. Corona 
heeft een flinke vertraging op het project gebracht. De bouw van de app bij Sogeti is gestopt 
ren overgebracht naar Windesheim Zwolle. We zijn nu pas echt begonnen met de eerste 
versies in Android en iOS.  
 
De redactie heeft de website verder opgezet en Nomi TV uit de grond getrokken.  
 
Het is eigenlijk gewoon door bikkelen tot we de app klaar hebben om te testen. Wel is er 
inmiddels dit jaar meer belangstelling voor de app gekomen maar zonder ‘hard evidence’ 
kunnen we nog niet vooruit. 
 
 
Haarlem, april 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. Goossens 
Voorzitter  



 

3 
 

 

1.  Verslag van het bestuur 
 
Bij de start in januari 2021 hebben wij ons een aantal werkdoelen gesteld: 
A De app moet klaar zijn in 2021, geplaatst in Google Play en iOS store 
B De app moet vanuit de stichting bedienbaar zijn 
 
 

1.2  Activiteiten 
 
App 
In september is de bouw van de app overgegaan naar Windesheim Zwolle, afdeling Mobile 
Solutions. 
= De website is klaar om de app mee te kunnen bedienen. Kids invoeren; berichten 

sturen; events invoeren; live streamen. 
= De app zit in de google Playstore 
= We kunnen automatische inlogs versturen zodat je kunt inloggen 
= Kinderen kunnen inloggen 
= Profiel aanmaken (met leuke teksten en een foto van jezelf) 
= Chatten! Één op één chatten; een eigen vriendengroep maken en lekker meekletsen 

in de algemene Nomi chat 
= Alicia heeft de testgroep geregeld 
Het huidige bouwteam (5 developers) heeft de volledige documentatie op orde en draagt het 
pakket in februari over aan het nieuwe team developers. Die gaan verder met de Homepage 
en het eventgedeelte. Is dat klaar dan kopiëren ze de boel naar iOS/Applestore. 
 
Routefinder 
Een wens van de stichting is een leuk Pokémon-achtig spel (AR) op de telefoon waarmee 
ons spinnetje Nomi de kinderen vanaf de parkeerplaats van het ziekenhuis naar een 
afspraak in het ziekenhuis brengt. Onderweg spoken vangen en punten scoren. En in de 
wachtkamer lekker doorspelen met andere kiddo’s. Een idee voor 2035….. maar: 
Windesheim Gaming in Zwolle heeft dit opgepakt. Het wordt een groot project samen met 
Saxion HBO Design. We hebben het MST ziekenhuis in Zwolle dat mee wil gaan 
experimenteren. En… het project wordt ingeschreven voor de Challenge van Sogeti: Project 
B. De cirkel is rond. 
 
Events 
Alicia en Kim hebben afgelopen jaar de eerste scholenactie geregeld: de  spinnenrace. 
Opbrengst: € 5.000 +! Voor volgend jaar hebben ze al een paar nieuwe acties in de pen. 
Anders gezegd: we kunnen met hen naar een hoger fundraising level. Ideeën hierover 
bespreken we in een ander agendapunt. 
 
Social Media 
Met Kim in de lead hebben zij en Alicia de Social Media van Nomi opgebouwd. Tiktok, Insta, 
etc.  
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De Redactie 
Onze vaste redactie bestaat uit Emy, Laurens, Kim, Pheadra, Sam en Alicia. Dat is de vaste 
groep. We gaan niet meer met het ROC verder omdat we graag naar een hoger 
professioneel level willen. Voor Design is dat de GLU waar Emy zit. Mochten we dus 
stagiaires nodig hebben dan komen die van het GLU of vergelijkbaar niveau. 
De taakverdeling = App   Laurens 

= Gaming   Emy 
= Productie   Alicia 
= PR / Social Media  Kim 
= Medisch   Samantha 
= Film   Kim en Laurens 
= Coördinatie &extern  Ward 

2.  Toekomst 
 
2022 moet het jaar worden waarin we de app af hebben en hebben ondergebracht bij een 
stichting voor kinderen met kanker. Verdere stappen volgen daar weer op.  
 
 

2.1  Activiteiten 
 
Strategie voor 2022 
Onze eerste stappen zijn de bouw (met test) van de app en het afleveren van de eerste app 
aan een stichting voor kinderen met kanker. 
Dat worden    = VKKN   kinderen met kanker 

= Verdriet in je Hoofd kinderen van ouders met kanker 
 
Derden met interesse  = Opkikker Events voor chronisch zieke kinderen 

= Saeed  VOF voor instromers 
= MST  Ziekenhuis 

We gaan medio 2022 hiermee aan de slag en het is goed om vóór die tijd onze inrichting op 
orde te hebben. Onze toekomstige partijen zijn Stichtingen die geen geld hebben. Ze krijgen 
geld voor het werk dat zij doen met hun doelgroep. Helaas is onze doelgroep deze groep: wij 
leveren een middel waar andere goede doelen hun doelgroepen mee kunnen ondersteunen. 
Wij kunnen dus geen fondsen benaderen die zich op een doelgroep richten… We zullen iets 
moeten bouwen als een ‘Wolfpack’. Samen met alle stichtingen die onze app willen hebben 
de funding van Nomi regelen. Dit betekent dat we stichtingen moeten ‘verzamelen’ en dat we 
pas daarna met deze hele club de grote fondsen kunnen gaan benaderen.  
 
Daarnaast is het misschien slim om ook tegelijkertijd een ‘commerciële’ richting in te slaan 
voor bedrijven en clubs die de app ook goed kunnen gebruiken voor hun interne organisatie. 
 

Vergoeding fundraising 
Redactieleden organiseren  fundraising events en mogen als vergoeding een percentage 
inhouden. We hebben hard funding nodig en dit kan een incentive zijn. Het is ook een 
stimulans voor de jongeren van de stichting om te leren zelf initiatief te ontplooien, het heft in 
eigen hand te nemen. 
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3.  Organisatie 
 
KvK    72153555 
Email    stichtingnomi@gmail.com 
Triodos   NL18TRIO 0379 3130 73 
Adres    Regulierstraat 10, 2021 HE  Haarlem 
Tel    06-28967214 
Email    stichtingnomi@gmail.com 
Instagram, Twitter  nomitv.stichting@gmail.com 
YouTube   nomitv.stichting@gmail.com 
 
 

3.1  Bestuur 
 
Voorzitter   Goossens, Theodorus Renier Gerardus Maria 
Secretaris   Vanden Berghe, Alexander Johannes 
Penningmeester  Hardeman, Dennis 
 
 
 

3.2  Werknemers 
 
Er zijn geen werknemers in dienst. De redactie wordt gevormd door stagiaires en vrijwilligers. 
De stagiaires hebben dit jaar een stagevergoeding ontvangen. De vrijwilligers zijn de leden 
van de adviesraad. De directrices van de stichting, Alicia Jägers en Samantha Hardeman, 
ontvangen een vrijwilligersbijdrage net zoals de projectcoördinator van de Nomi, Ward 
Latiers. We hebben twee voormalige stagiaires op vrijwilligers-uurvergoeding bij de stichting 
kunnen houden. Een eerste stap op weg naar ‘jongeren voor jongeren’ die bij Nomi een 
eigen portfolio en carrière kunnen opbouwen. 
 

4.  Jaarrekening 2021 
 
De hieronder genoemde jaarrekening 2021 is door het bestuur gezien en geaccordeerd. Op 
31 december 2021 was er € 28.094,61 in kas. De totale uitgaven bedroegen € 11.106,48. De 
uitgaven voor 2021 waren begroot op € 21.796,29 dus daar zijn we ruim onder gebleven. 
 

• Zie bijlage Jaarbegroting 2021 

  

mailto:stichtingnomi@gmail.com
mailto:stichtingnomi@gmail.com
mailto:nomitv.stichting@gmail.com
mailto:nomitv.stichting@gmail.com
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5.  Begroting 2022 
 
We proberen om met zo min mogelijk uitgaven ons kapitaal zo groot mogelijk te houden, dit 
omdat we helemaal niet zeker zijn wanneer we ons eerste hoofddoel (het testen van de App 
in de werkpraktijk) ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren om onze hoofdvraag te kunnen 
beantwoorden: “Is Nomi levensvatbaar?”. 
 
Gezien de uitgaven dit jaar en de begroting van volgend jaar is het heel wel mogelijk om op 
de gekozen weg voort te gaan maar….  we hebben alleen nog voor dit jaar de funding op 
orde. Werk aan de winkel. 
 
We verwachten in 2022 geen ondersteunende bijdrage van KiKa. We hopen dat we vanuit 
de testfase van de contactapp ook in staat gaan zijn om fondsen aan te gaan schrijven. 
 

• Zie bijlage Begroting 2022 

 
 
Aldus gesigneerd, 
Haarlem april 2022, 
 
 
 
René Goossens 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Alex Vanden Berghe 
Secretaris 
 
 
 
 
Dennis Hardeman 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Nomi

t.a.v. het Bestuur

Regulierstraat 10

2021 HE  HAARLEM

Laren, 15 augustus 2021

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u ons rapport inzake de jaarrekening 2021, hetgeen op uw verzoek

is samengesteld.

1. OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Ingevolge uw opdracht hebben wij op grond van de  door u verstrekte gegevens

en door u gevoerde administratie de jaarrekening over 2021 samengesteld.

De administratie werd door ons gevoerd in Accountview (van Visma B.V.).

De administratie is door ons aangevuld met van u ontvangen schriftelijke en mondelinge

mededelingen.

Daar waar mogelijk hebben wij controlehandelingen toegepast en indien noodzakelijk

correcties aangebracht.

Uiteraard zijn wij bereid e.e.a. nader toe te lichten.

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,

Countvision B.V.

M.D. Jairam

Pagina 1



Stichting Nomi

Haarlem

 

JAARRAPPORT 2021

Inhoudsopgave Pagina

Rapportage

1. Opdracht en verantwoording 1

2. Toelichting op de jaarrekening

3-5

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2021 6 - 7

2. Winst- en verliesrekening 2021 8

 

3. Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2021 9 - 10

4. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021 11 - 13

5 Staat van activa 14

Pagina 2



2. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgen de wettelijke betalingen van Titel 9 Boek 2 BW in 

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nomi, statutair gevestigd te Haarlem, bestaan voornamelijk uit 

het aanbieden van middelen om sociaal isolement (eenzaamheid) van personen te doorbreken, bestrijden

en vermijden.

Personeel

Bij de stichting zijn per 31-12-2021 geen werknemers in dienst.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en de passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven

vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële leaseovereenkomst

het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst

voorkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen

begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages: 

Materiële vaste activa: 20,00%

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of

lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe 

materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de

vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. 

De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te 

maken kosten voor voltooiing en verkoop.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft

geen inventarisatie plaatsgevonden.
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2. VERVOLG VAN DE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van

de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen

op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze

worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van langer dan één jaar. Deze

worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen

subsidies en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn

geleverd of de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn

in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan van derden ontvangen subsidie bedragen voor de in het 

verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en

diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering 

wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2. VERVOLG VAN DE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op 

basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de 

vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze

niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële basten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Belastingen

De Stichting is vrijgesteld voor de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting middels

een beschikking van de Belastingdienst gedateerd 24 juli 2008.
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Stichting Nomi

Haarlem

BALANS 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste Activa

Inventaris 1.803 2.729

 

Vordering korte termijn   

Transitorische activa 96 500

   

96 500

Liquide middelen

Triodos Bank NV NL 18 TRIO 0379 3130 73 28.095 39.201

Balans totaal 29.994 42.430
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Stichting Nomi

Haarlem

BALANS 

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Eigen Vermogen

   

Stichtingsreserve 29.374 41.783

29.374 41.783

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0

Transitorische passiva 620 647

620 647

   

   

Balans totaal 29.994 42.430
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Stichting Nomi

Haarlem

Winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Subsidies 5.822 0

af:

   

Bruto Winst 5.822 0

af:

Personeelskosten 8.638 10.664

Automatiseringskosten 678 319

Algemene bedrijfskosten 7.797 6.896

Afschrijvingen 926 926

18.039 18.805

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -12.217 -18.805

Financiële baten en lasten -192 -184

Buitengewone baten en lasten 0 0

Resultaat -12.409 -18.989
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Stichting Nomi

Haarlem

Toelichting op de posten van de balans

31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

€ €

Transitorische activa

Vooruitbetaald  wegens abonnement 96 0

Borgstelling ICS Visa 0 500

96 500

Debiteuren

Per balansdatum te vorderen van debiteuren 0 0

Debiteuren

Per balansdatum te vorderen van debiteuren 0 0

Liquide middelen

Triodos Bank NV NL 18 TRIO 0379 3130 73 28.095 39.201

Triodos Bank NV NL 49 TRIO 2017 6709 36 0 0

28.095 39.201

(saldi gelijk aan laatste bankafschrift boekjaar)
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Stichting Nomi

Haarlem

Vervolg op de toelichting op de posten van de balans

31-12-2021 31-12-2020

PASSIVA

€ €

Eigen Vermogen

Stichtingsreserve

Saldo per 1 januari 41.783 60.772

Resultaat -12.409 -18.989

29.374 41.783

 0 0

Saldo per 31 december 29.374 41.783

Kortlopende schulden

Crediteuren

Conform de openstaande postenlijst

per einde boekjaar 0 0

Loonbelasting

Thans geen personeel in dienst 0 0

Transitorische passiva

Betreft per balansdatum nog verschuldigde:

    

Administratiekosten 620 605

Rente en kosten bank 0 42

 620 647
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Stichting Nomi

Haarlem

2021 2020

Toelichting op de winst- en verliesrekening

€ €

Omzet

Ontvangen subsidie 0 0

Ontvangen donaties 5.822 0

   

5.822 0

Personeelskosten

Loonkosten (via Tentoo) 840 3.639

Sociale lasten 0 0

Kosten stagiaires en vrijwilligers 7.798 7.025

8.638 10.664
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Stichting Nomi

Haarlem

2021 2020

Toelichting op de winst- en verliesrekening vervolg

€ €

Automatiseringskosten

   

Website 678 319

Computersupplies 0 0

Overige automatisering 0 0

678 319

Algemene bedrijfskosten

Kantoorbenodigdheden 548 1.416

Kleine inventaris 415 612

Reis- en verblijfkosten 68 0

Reiskosten openbaar vervoer 0 0

Representatie en verblijfkosten 725 317

Kmér vergoedingen 3.945 2.666

Parkeerkosten 0 17

Administratiekosten 620 605

Abonnementen\contributies 0 104

Compositielessen 850 1.050

Reclame\advertenties 559 0

Porto 0 0

Drukwerk 33 0

Telecommunicatie 36 71

Kosten creditcard 0 40

Oprichtingskosten 0 0

Overige algemene kosten -2 -2

7.797 6.896

Afschrijvingen

Inventaris 926 926
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Stichting Nomi

Haarlem

2021 2020

Toelichting op de winst- en verliesrekening vervolg

€ €

Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank -192 -184

-192 -184

Buitengewone baten en lasten

Diversen 0 0

0 0

Pagina 13



Staat van activa Aanschaf Boekwaarde Investeringen afschrijving Boekwaarde 

prijs begin boekjaar boekjaar boekjaar einde boekjaar

 

Inventaris

 2018:

Computerconfiguratie 2x 1700 866 340 526

2019 ;

Tekentablet 696 429 139 290

Samsung screenprotect 550 339 110 229

Asus Laptop 791 514 158 356

HP Laptop 894 581 179 402

4631 2729 0 926 1803
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BEGROTING 2021 STICHTING NOMI
Post Beschrijving Aantal Uur p.w. Bedrag Weken Bedrag

Bouw app Structuur & design -€                           
Hosting en domein 1 1 -50,00€                12 -600,00€                   
Artwork -€                           
Project owner -€                           
Coaching -€                           
Stages / vrijwilliger -€                           
Diversen 0 1 -250,00€              1 -€                           

Redactie Hoofdredacteur -€                           
Coaching -€                           
Stagiaires 0 0 -1.000,00€           1 -€                           
Vrijwilligers 3 1 -140,00€              12 -5.040,00€                
Vrijwilligers 2 1 -100,00€              12 -2.400,00€                

Kantoor Printer -€                           
cardridge/papier -€                           
Main frame/USB -€                           
Diversen 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   

Media Camera / statief -€                           
Geluid 1 1 -400,00€              1 -400,00€                   
Licht -€                           
Diversen -€                           

Telefoon mobiel 1 1 -3,00€                  12 -36,00€                      
Adobe CC 1 1 -300,00€              1 -300,00€                   

Reiskosten Vrijwilligers 1 1 -350,00€              12 -4.200,00€                

Diversen Promotie 1 1 -1.000,00€           0 -€                           
Videoclip -€                           
Landelijke actie -€                           

Merchandise kleding 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   
Promo materiaal 1 1 -1.500,00€           1 -1.500,00€                

 
Stichting Vacatie bestuur -€                           

Maaltijden/cadeau 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   
Boekhouding 1 1 -600,00€              1 -600,00€                   
Diversen 0 1 -1.500,00€           1 -€                           

SUB -16.576,00€              
Onvoorzien 5% -828,80€                   

Inkomsten In kas 1 1 1 39.201,09€            
Acties -€                        

TOTAAL 21.796,29€            



BEGROTING 2022 STICHTING NOMI
Post Beschrijving Aantal Uur p.w. Bedrag Weken Bedrag

Bouw app Structuur & design -€                           
Hosting en domein 1 1 -50,00€                12 -600,00€                   
Artwork -€                           
Project owner -€                           
Coaching -€                           
Stages / vrijwilliger -€                           
Diversen 0 1 -250,00€              1 -€                           

Redactie Hoofdredacteur -€                           
Coaching -€                           
Vrijw. 0 uur 1 1 -1.000,00€           1 -1.000,00€                
Vrijwilligers 3 1 -140,00€              12 -5.040,00€                
Vrijwilligers 2 1 -100,00€              12 -2.400,00€                

Kantoor Printer -€                           
cardridge/papier -€                           
Main frame/USB -€                           
Diversen 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   

Media Camera / statief -€                           
Geluid 1 1 -400,00€              1 -400,00€                   
Licht -€                           
Diversen -€                           

Telefoon sim only 1 1 -3,00€                  12 -36,00€                      
Adobe CC 1 1 -300,00€              1 -400,00€                   

Reiskosten Vrijwilligers 1 1 -350,00€              12 -4.200,00€                

Diversen Promotie 1 1 -1.500,00€           1 -1.500,00€                
Videoclip -€                           
Landelijke actie -€                           

Merchandise kleding 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   
Promo materiaal 1 1 -1.500,00€           1 -1.500,00€                

 
Stichting Vacatie bestuur -€                           

Maaltijden/cadeau 1 1 -800,00€              1 -800,00€                   
Boekhouding 1 1 -700,00€              1 -700,00€                   
Diversen 0 1 -1.500,00€           1 -€                           

SUB -19.576,00€              
Onvoorzien 5% -978,80€                   

Inkomsten In kas 1 1 1 28.094,61€            
Acties -€                        

TOTAAL 7.539,81€              
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