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Algemeen

Oprichting CLINTEL

De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is opgericht op 8 maart 2019, 
gevestigd en kantoorhoudend aan de Zekeringstraat 41 (1014 BV) te 
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
74226746. Het kantoor van CLINTEL is bereikbaar via het e-mailadres 
office@clintel.org. 
De oprichters zijn emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en weten-
schapsjournalist Marcel Crok. De missie van CLINTEL is het genereren 
van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van 
klimaatverandering en het klimaatbeleid dat daarop gebaseerd wordt.

Doel van CLINTEL

Belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over en 
inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en 
het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft. Hiertoe:

1. Probeert de stichting helder en transparant te communiceren naar het 
brede publiek wat er aan feiten beschikbaar is over klimaatverandering 
en klimaatbeleid en ook waar feiten overgaan in aannames en voorspel-
lingen.

2. Voert en stimuleert de stichting een publiek debat hierover en voert zij 
onderzoeksjournalistiek werk uit op dit terrein.

3. Wil de stichting fungeren als een internationale ontmoetingsplaats voor 
wetenschappers met verschillende visies over klimaatverandering en 
klimaatbeleid.

4. Gaat de stichting ook zelf wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
klimaatverandering en klimaatbeleid doen dan wel financieren. 

CLINTEL neemt daarbij de rol van waakhond op zich. Een waakhond van de 
klimaatwetenschap en het klimaatbeleid.

Bestuur

Het Bestuur van CLINTEL bestaat uit de volgende bestuursleden:
• de heer Kees de Groot (voorzitter)
• mevrouw Karin van Egmond (secretaris)
• de heer Frank Slisser (penningmeester)

Het bestuur heeft voornamelijk een toezichthoudende rol en komt in de 
regel tweemaal per jaar bijeen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding 

Marcel Crok

Guus Berkhout
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voor de door hen verrichte werkzaamheden, behoudens (indien gewenst) 
een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten. 

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst en draait grotendeels op de 
belangeloze inzet van vrijwilligers en betrokkenen. Er is sprake van een 
tweehoofdige dagelijkse leiding, die integraal verantwoordelijk is voor zowel 
het interne als externe functioneren van de stichting. Wel heeft een afbake-
ning van aandachtsgebieden plaatsgevonden ten aanzien van:
• de internationale en meer wetenschappelijke kant van klimaatweten-

schap en het klimaatbeleid (de heer G. Berkhout)
• de nationale en meer onderzoeksjournalistieke kant van klimaatweten-

schap en het klimaatbeleid (de heer M. Crok)

Het beheer en de administratie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid 
van laatsgenoemde.

Wetenschappelijke Adviesraad

CLINTEL beschikt over een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bestaande 
uit eminente wetenschappers uit vakgebieden die relevant zijn voor de kli-
maatwetenschap. De leden van de WAR worden geconsulteerd voorafgaand 
aan de publicatie van CLINTEL-rapporten en wetenschappelijke artikelen.

Young CLINTEL

In het eerste jaar is ook een jongerenafdeling opgericht. Momenteel zijn daar 
twee bestuursleden actief, voorzitter Hylke Jellema en lid Tristen Strijkert.

Privacy

CLINTEL hecht veel waarde aan het waarborgen van de privacy en gaat 
daarom zorgvuldig om met de binnen de stichting geregistreerde persoons-
gegevens van alle donateurs, relaties en betrokkenen. Persoonsgegevens 
worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Op grond hiervan is door het bestuur een privacystatement vastgesteld, dat 
de verwerking regelt van alle door of vanwege CLINTEL verwerkte per-
soonsgegevens van medewerkers en relaties van CLINTEL, vrienden van 
CLINTEL, donateurs, bezoekers van de website clintel.nl en clintel.org en 
personen die direct contact hebben (gehad) met CLINTEL. 
Meer informatie over ons privacybeleid is te vinden op www.clintel.nl.
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Doel, missie en visie

Stichting CLINTEL accepteert dat het klimaat verandert (dat heeft het altijd 
gedaan en zal het ook altijd blijven doen) en erkent ook dat de mens daarin 
een rol speelt. Maar hoe groot is die rol van de mens en zijn de veranderin-
gen die we waarnemen problematisch? 
CLINTEL publiceerde in 2019 de World Climate Declaration, zie www.clintel.
org. 
met als hoofdboodschap “er is geen klimaatcrisis” (there is no climate  
emergency).

CLINTEL stelt kort gezegd dat de vele metingen die er inmiddels beschik-
baar zijn geen zorgwekkend beeld laten zien. Integendeel. CLINTEL pleit 
daarom voor een betere empirische onderbouwing van klimaatclaims en 
voor een meer rationele, pragmatische houding ten aanzien van het klimaat-
beleid. 

CLINTEL zal daarbij veel verschillende dingen ondernemen: rapporten, 
wetenschappelijke artikelen en opiniestukken publiceren, lezingen geven, 
(buitenlandse) sprekers uitnodigen en bijeenkomsten organiseren. 

Daarbij is de belangrijkste rol van CLINTEL die van waakhond, zowel op het 
gebied van de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Dus telkens weer 
stellen wij de vraag: maar is het waar? En bij beleid: wat gaat het de burger 
kosten en wat levert het op?

Activiteiten in 2019

Stichting CLINTEL is mogelijk geworden dankzij een financiële toezegging 
van vastgoedondernemer Niek Sandmann. Die toezegging kwam december 
2018 per brief binnen bij Guus Berkhout. De eerste maanden van 2019 zijn 
opgegaan aan besprekingen over de aard van de organisatie, haar missie en 
doelen. De stichting werd op 8 maart 2019 opgericht. 

Eind mei volgde een drukbezochte oprichtingsbijeenkomst in Nieuwspoort 
in Den Haag en de publicatie van de essaybundel Benutten van Klimaat
verandering (gratis te downloaden via clintel.nl).

CLINTEL vindt het belangrijk om niet alleen te zenden via digitale kanalen 
(websites clintel.nl en clintel.org en social media als twitter, facebook en 
LinkedIn) maar ook rechtstreeks met burgers in contact te treden. Daarom 
organiseren we CLINTEL Kamers (in 2019 in Ermelo, Woerden en Oss). Deze 
Kamers organiseren we altijd met een lokale initiatiefnemer.

Beleidsverslag 2019

CLINTEL Kamer Ermelo
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Daarnaast hebben we meerdere lezingen georganiseerd met buitenlandse 
sprekers, Peter Ridd uit Australië (over het Great Barrier Reef) en Susan 
Crockford uit Canada (over het wel en wee van de ijsbeer). Verslagen daar-
van zijn te vinden op onze website clintel.nl.

Verdwenen hittegolven

Een zeer belangrijke gebeurtenis voor CLINTEL was de publicatie van het 
rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. In dit rapport dat voor 
het eerst verscheen in maart en in oktober werd geactualiseerd, onder-
zoeken we de homogenisatie van de temperatuurmetingen in De Bilt die 
ertoe hebben geleid dat 16 van 23 historische hittegolven uit de periode 
1901-1950 door het KNMI uit de boeken zijn geschrapt. Wij concluderen  
dat de temperatuurcorrecties van het KNMI wetenschappelijk gezien onver-
dedigbaar zijn. Het KNMI weigert vooralsnog publiekelijk op onze resultaten 
te reageren. In 2020 zullen we op deze kwestie terugkomen. 

World Climate Declaration

Een andere belangrijke pijler onder CLINTEL is de World Climate 
Declaration (zie www.clintel.org). Guus Berkhout begon in de zomer van 
2019 met het opstellen van een korte, krachtige Declaration die voor ieder-
een begrijpelijk moet zijn. Er is lang aan geschaafd door tientallen mede-
ondertekenaars en na aanvankelijk eerst in Europa gelanceerd te zijn als 
de European Climate Declaration is de tekst later omgedoopt tot de World 
Climate Declaration. Er volgden presentaties in Oslo (oktober), het Europees 
Parlement in Brussel (november) en de Heartland conferentie in Madrid in 
december (tijdens de jaarlijkse internationale klimaattop). 

De Declaration was eind 2019 getekend door ruim 700 wetenschappers en 
experts (uit allerlei disciplines) en heeft CLINTEL in haar eerste jaar direct 
internationaal op de kaart gezet. In 2020 zal de lijst met ondertekenaars ver-
der uitgebreid worden.

Gerealiseerde doelstellingen 2019

Het is in korte tijd gelukt om CLINTEL zowel nationaal als internationaal op 
de kaart te zetten. Nationaal is dat mede te danken aan de naamsbekend-
heid van de oprichters Guus Berkhout en Marcel Crok. Guus Berkhout heeft 
een lange staat van dienst in de academische wereld, o.a. met het door hem 
opgerichte instituut Delphi. Berkhout heeft een indrukwekkende publicatie-

Peter Ridd Susan Crockford
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lijst. Hij is daarnaast KNAW-lid. Marcel Crok is een van de bekendste gezich-
ten in het Nederlandse klimaatdebat, mede door de publicatie van zijn boek 
De Staat van het Klimaat en het rapport A Sensitive Matter (dat hij schreef 
met de Britse onderzoeker Nic Lewis).

Deze naamsbekendheid, gekoppeld aan het feit dat er voor het eerst in 
Nederland substantiële financiering beschikbaar kwam om een ‘ander 
geluid’ over klimaatverandering te laten horen, leidde al voor de offici-
ele oprichting van de Stichting tot uitgebreide aandacht in de media (o.a. 
Telegraaf, Volkskrant en NRC).

Internationaal bleek het opstellen van de World Climate Declaration (WCD) 
een uitstekende zet. Dankzij de heldere boodschap – there is no climate 
emergency – en dankzij de korte, krachtige tekst vond de Declaration mas-
saal gehoor bij tal van eminente wetenschappers en bij experts uit allerlei 
disciplines. De WCD kreeg internationaal ook behoorlijk wat media-aan-
dacht en de CLINTEL boodschap “there is no climate emergency” werd 
gepresenteerd in Oslo, het Europees Parlement in Brussel en in Madrid. 

Red Team

Internationaal heeft CLINTEL in het verlengde van de World Climate 
Declaration gepleit voor een Red Team Blue Team klimaatdebat, in het 
verlengde van discussies die al jaren in de VS plaatsvinden. Een Red Team 
wordt specifiek aangesteld om te proberen gaten te schieten in de argumen-
ten van het Blue Team (in het geval van het klimaatdebat: het IPCC). Deze 
aanpak wordt wel gebruikt bij defensie, beveiliging en in het bedrijfsleven 
als er grote belangen op het spel staan. Gezien de duizenden miljarden die 
aan klimaatbeleid uitgegeven moeten gaan worden, zijn die belangen hier 
absoluut aanwezig. Zelfs onder de Trump-regering is het niet gelukt zo’n Red 
Team Blue Team debat tot stand te brengen, naar verluid vanwege de grote 
weerstand die het plan oproept in zijn ambtenarenapparaat. 

Gezien de extreme politisering van het klimaatdebat in de VS lijkt het zinvol 
om te proberen zo’n Red Team Blue Team debat internationaal op te zetten. 
CLINTEL, met haar internationale netwerk van ondertekenaars, is daar bij 
uitstek geschikt voor. CLINTEL heeft daartoe aangetekende brieven gestuurd 
naar Guterres van de VN, naar Von der Leyen en Timmermans in Brussel en 
naar het World Economic Forum in Davos. De komende jaren blijft CLINTEL 
streven naar het organiseren van dit debat. 

Sponsorwerving

Het is de bedoeling dat CLINTEL op de langere termijn kan voortbestaan 
(tenzij alle doelen behaald zijn natuurlijk, dat wil zeggen indien er geen 
debat meer is over klimaatverandering), ook zonder de steun van de huidige 
hoofdsponsor. Fondsenwerving is dus van groot belang. Aangezien CLINTEL 
een waakhondfunctie heeft en aangezien klimaatwetenschap en klimaatbe-
leid grotendeels gefinancierd worden door overheden, accepteert CLINTEL 
vooralsnog geen financiering van die overheden. Ook donaties van bedrijven 
die overduidelijke belangen hebben rond klimaatbeleid en de energietransi-
tie worden niet geaccepteerd. CLINTEL zal dus afhankelijk zijn van grotere 
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en kleinere donaties van filantropen, bedrijven, stichtingen en burgers. 
Hiertoe hebben we “Vrienden van CLINTEL” opgezet. Voor 100 euro per 
jaar word je Vriend van CLINTEL. Vrienden krijgen een aantal essaybundels 
Benutten van Klimaatverandering cadeau en krijgen gratis toegang tot de bij-
eenkomsten van CLINTEL. Gehoopt was om eind 2019 vijftig Vrienden van 
CLINTEL te hebben. Dit werd met tachtig ruim gehaald en ook in 2020 blijft 
dit aantal groeien. Ook internationaal melden mensen zich aan als Friend of 
CLINTEL.
Dankzij een groot aantal kleinere en grotere giften werd in totaal € 38.000 
euro aan donaties opgehaald. 

Verwachtingen

Op het moment van het schrijven van dit verslag is de wereld in de ban van 
het coronavirus en alle maatregelen die dat met zich mee heeft gebracht. 
CLINTEL volgt deze ontwikkelingen op de voet omdat er ongetwijfeld nut-
tige lessen te trekken zijn uit de pandemie en hoe daarop gereageerd werd, 
ook voor het klimaatdebat.

CLINTEL blijft zich inzetten voor Red Team Blue Team debatten, nationaal 
en internationaal. Ook richten we ons op het analyseren van het aanstaande 
zesde IPCC-rapport.
In Nederland komen we met een vervolg op ons rapport Het Raadsel van de 
Verdwenen Hittegolven.
Ook gaan we vanwege de coronacrisis meer online doen, onder andere in de 
vorm van CLINTEL Colleges. Kijk daarvoor op onze website www.clintel.nl. 
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Financieel beleid

Het financieel beleid van CLINTEL is erop gericht jaarlijks een sluitende 
exploitatie te realiseren en daarbij te opereren vanuit een gezonde financiële 
positie. Dit draagt bij aan onze continuïteit en biedt daarnaast mogelijkhe-
den om te investeren in de verdere ontwikkeling van de stichting.

Makkelijk zal dit niet zijn, omdat CLINTEL afhankelijk is van donateurs en 
ter behoud van haar onafhankelijkheid geen bijdragen accepteert van de 
overheid en van bedrijven die direct belangen hebben bij het klimaatbeleid. 
Daar komt bij dat 2019 een aanloopjaar is voor de stichting en feitelijk vanaf 
nul is begonnen.

Financieel beheer

Los van de (financiële) omvang van de stichting is het bestuur van mening 
dat te allen tijde een deugdelijk en betrouwbaar financieel beheer dient te 
worden gewaarborgd. Financiers en donateurs hebben er recht op dat ter 
beschikking gestelde gelden aan de stichting op een rechtmatige en verant-
woorde wijze aan de doelstelingen van CLINTEL worden besteed.

Hiertoe is door het bestuur een model Huishoudelijk reglement Stichting 
CLINTEL opgesteld, waarin taken en bevoegdheden van het bestuur en 
management nader zijn uitgewerkt. Tevens is een Model financieel statuut 
van de Stichting CLINTEL vastgesteld. Hierin zijn nadere bepalingen opge-
nomen met betrekking tot het financieel beheer, waaronder de regeling van 
(betalings)bevoegdheden, de afhandeling van facturen, de verwerking van 
giften en donaties, de administratievoering  en diverse procedurele regelin-
gen.

Opzet financieel verslag

Hoewel niet verplicht heeft de stichting CLINTEL besloten het financieel 
verslag (waarin opgenomen de jaarstukken) op te stellen conform Titel 9, 
Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties. Het betreft hier 
richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. De Richtlijn 650 
beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving van fondsen en de daadwer-
kelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworven. 

De opzet van de ‘Staat van baten en lasten’ is zodanig gekozen, dat een zo 
volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de baten en lasten ver-

Financieel verslag
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band houdende met alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van 
de stichting zijn uitgevoerd. Daar waar projectmatige (onderzoek)activitei-
ten worden uitgevoerd zullen deelbegrotingen worden opgesteld, teneinde 
de beheersbaarheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Baten en lasten 2019

De exploitatie over 2019 sluit met een voordelig resultaat van € 3.776,- 
(begroot was € 8.260,- nadelig). Omdat CLINTEL in 2019 is gestart met 
haar activiteiten was het moeilijk om een goed inzicht te kunnen geven in 
de daarmee verband houdende baten en lasten, waardoor ook een vergelij-
king met de begrotingscijfers lastig te maken is. Wat wel opvalt is dat veel 
mensen in 2019 aan CLINTEL een bedrag (van klein tot groot) hebben gedo-
neerd, hetgeen met name het voordelig resultaat over 2019 kan verklaren.

Balanspositie 

De stichting is in 2019 vanaf nul begonnen en heeft geen specifieke bezit-
tingen en schulden. Er zijn geen materiële activa, auto’s, voorraden en er 
wordt ook geen kas aangehouden. De kantoorruimte wordt om niet aan 
de stichting ter beschikking gesteld door de hoofdsponsor. Daarnaast zijn 
door de stichting geen schulden (financieringen, leningen e.d.) aangegaan. 
De balans bestaat derhalve voornamelijk uit het saldo van de bankrekening 
per 31 december 2019 en de op deze datum nog te ontvangen en te betalen 
bedragen.

Het voordelig resultaat over 2019 zal worden gebruikt om een beperkte 
financiële buffer op te bouwen om toekomstige fluctuaties en mogelijke 
tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen. Het bestuur denkt hier 
een bedrag van maximaal € 10.000,- voor nodig te hebben.
Momenteel beschikt de stichting nog niet over specifieke fondsen, omdat 
fondsenwerving nog grotendeels van de grond moet komen.
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De exploitatie over 2019 resulteert in een voordelig saldo van € 3.776,-. 
Onderstaand zal een beknopte toelichting worden gegeven op de belangrijk-
ste baten en lasten.

Sponsorbijdragen

Door de heer Niek Sandmann (de hoofdsponsor) is besloten aan de stich-
ting CLINTEL een sponsorbijdrage ter beschikking te stellen ter grootte van 
€ 500.000,-. Deze toezegging zal in jaarlijkse tranches verdeeld worden. Met 
de sponsor is overeengekomen dat de daadwerkelijke sponsoring zal plaats-
vinden op basis van specifieke te bekostigen projecten en/of uitgaven. Over 
2019 is in dit kader een totaalbedrag ontvangen van € 60.725,-. 
Mede-oprichter Guus Berkhout is ook een belangrijke sponsor van Stichting 
CLINTEL. Al zijn werkzaamheden voor CLINTEL worden pro deo uitgevoerd. 
Daarnaast heeft Berkhout ongeveer € 15.000,- euro eigen geld in de stich-
ting gestoken in de vorm van gemaakte reis- en verblijfkosten (Oslo, Brussel, 
Madrid), etentjes met het bestuur en investeringen in de vorm van essay-
bundels en online praatjes bij de Speakers Aacdemy.

Donaties

Naast de hoofdsponsor kunnen (kleine) donateurs zich verbinden aan 
 CLINTEL met een eenmalige of periodieke donatie of door voor € 100,- per 
jaar Vriend van CLINTEL te worden. Vrienden van CLINTEL krijgen publi-
caties als eerste en worden gratis uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. 
Jaarlijks organiseert CLINTEL een speciale bijeenkomst voor alle vrienden. 
In 2019 hebben zich tachtig donateurs als ‘Vriend van CLINTEL’ aangemeld.
Daarnaast heeft CLINTEL enkele grotere donaties ontvangen en tientallen 
kleinere donaties. In totaal een bedrag van zo’n € 38.000,-.

Kantoor

Stichting CLINTEL houdt kantoor aan de Zekeringstraat 41 in Amsterdam. 
Dit kantoor is CLINTEL ter beschikking gesteld door de hoofdsponsor. Dit 
betekent dus dat kantoorkosten tot een minimum beperkt blijven en dona-
ties direct bijdragen aan uit te voeren projecten.

Toelichting baten en 
lasten 2019
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Besteed aan doelstellingen

Oprichtingskosten

Het opstarten van een organisatie als Stichting CLINTEL brengt uiteraard 
kosten met zich mee. Daarbij is geholpen door vele vrijwilligers. Hiernaast 
zijn ook enkele betaalde krachten op freelance basis ingehuurd, die gehol-
pen hebben met het organiseren van de lancering in Nieuwspoort, de 
bouw van de twee websites clintel.nl en clintel.org, met het opzetten van 
de CLINTEL Kamers en Young CLINTEL, met het voldoen aan de privacy 
wetgeving, met het opstarten en beheren van social media accounts en met 
fondsenwerving.

Dit betreft eenmalige kosten. De ondersteunende werkzaamheden van twee 
ingehuurde externen zijn in de loop van 2019 beëindgd. In 2020 worden 
inkomsten uitsluitend nog besteed aan de projecten die direct bijdragen aan 
de doelstellingen van de Stichting.

Kosten beheer en administratie

Uitgangspunt voor CLINTEL is dat slechts de minimaal noodzakelijk kos-
ten aan beheer en administratie worden uitgegeven. Via de vrijwillige en 
belangeloze inzet van vele betrokkenen kan dat worden gerealiseerd. Met 
name willen we hier bedanken Yvonne Rijnenberg (die van onschatbare 
waarde is achter de schermen), Frits Martens vanwege zijn hulp op kantoor, 
de bestuursleden Kees de Groot, Karin van Egmond en Frank Slisser, Hans 
Hofman voor zijn hulp bij de jaarcijfers en het jaarverslag, Eduard Harinck 
voor zijn niet aflatende energie om de booschap van CLINTEL te verspreiden 
en de leden van de WAR en dan in het bijzonder de voorzitter Kees le Pair.  
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De inventaris van de stichting is gewaardeerd tegen een vast bedrag van 
€ 0,-. Hetzelfde is van toepassing voor eventuele voorraden, zoals uitge-
brachte rapporten, essays, brochures e.d.

De liquide middelen bestaan uit de banksaldi. Vooalsnog wordt één bank-
rekening aangehouden bij de ING. Er zijn geen kasmiddelen.

Per 31 december bestaat nog een aantal te ontvangen posten (debiteuren en 
nog te ontvangen baten) die geheel in het volgende verslagjaar zijn afgewik-
keld.

Het voordelig resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserva van 
de stichting en vormt een buffer voor toekomstige onvoorziene omstandig-
heden. 

Vaststelling

Door het bestuur van de stichting CLINTEL is het financieel verslag 2019 
(onderdeel uitmakend van het jaarverslag 2019) vastgesteld in de vergade-
ring van 5 november 2020.

Toelichting balans per 
31 december 2019
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Bijlagen
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Staat van baten en lasten 2019 stichting Clintel

2019 REALISATIE 2019 BEGROOT

€ €

Baten

Baten van particulieren 0

• sponsorbijdragen N. Sandmann 60.725  120.100

• donaties Vrienden van Clintel 8.000 5.000

• donaties particulieren 11.290 8.313

Baten van bedrijven 7.650 0

Baten van subsidies en overheden 0 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven 11.063 0

Overige baten

• vergoeding publicaties 5.000 5.000

• vergoeding lezingen 819 0

• baten overige activiteiten 0 0

Som van de baten 104.547 138.413

Lasten

Besteed aan doelstellingen

• Essaybundel ‘Benutten van klimaatverandering’ 12.881 13.500

• Hittegolvenproject 14.000 20.000

• World Climate Declaration 12.893 15.000

• Organisatie Clintel kamers 6.142 2.400

• Internationale lezingen 3.976 6.000

Bijlage 1
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(VERVOLG VORIGE PAGINA) 2019 REALISATIE 2019 BEGROOT

Oprichtingskosten

• notaris en inschrijvingskosten 1.359 0

• organisatiekosten 25.360 49.713

• lancering Nieuwspoort 3.983 0

• bouw website 3.291 2.813

• ontwerpkosten 1.183 2.000

Wervingskosten 14.375 17.977

Kosten beheer en administratie 0

• bestuurskosten 131 9.770

• reiskosten 261 0

• kantoorkosten 200 1.000

• administratiekosten 290 0

• computerkosten 406 0

Som van de lasten 100.729 140.673

Saldo voor financiële baten en lasten 3.818 -1.760

Saldo financiële baten en lasten 42 0

Saldo van baten en lasten 3.776 -1.760

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Toevoeging/onttrekking aan eigen vermogen 3.776 -1.760
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Balans per 31 december 2019 stichting Clintel

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Materiele vaste activa Eigen vermogen

Boekwaarde inventaris 0 0 Algemene reserve 0 0

Resultaat lopend jaar 3.776 0

Liquide middelen Voorzieningen

Kas 0

Bank 7.729

Voorraden

Voorraad 0 0

Vorderingen Schulden

Debiteuren 400 0 Crediteuren 4.006 0

Overlopende posten Overlopende posten

Nog te ontvangen 7.699 0 Nog te betalen kosten 8.045 0

Vooruitbetaalde kosten 0 Vooruitontvangen bijdragen 0 0

Totaal 15.828 0 Totaal 15.828 0

Bijlage 2
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