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ACCOUNTANTSRAPPORT 



Aan het bestuur van  
Stichting Time is Now Foundation 
Hoofddorpplein 312 
1059 CW  Amsterdam 
Nederland 

Utrecht, 30 september 2021 

Geacht bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2020 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 



Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Time is Now Foundation 

De jaarrekening van Stichting Time is Now Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 
en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Time is Now Foundation. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Utrecht, 30 september 2021 

BDO Accountants 
namens deze, 

A.M. Janssen AA MFSME
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BESTUURSVERSLAG 



Jaarverslag 
Time is Now Foundation 

2020 

JUNI 2021
AMSTERDAM 
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Bestuurs verslag 

Wereldwijd was 2020 een crisis jaar, waarin ons ‘normaal’ een ‘abnormaal’ werd en we zowel 
professioneel als privé allemaal moesten roeien met de riemen die we hadden. Zo ook onze 
stichting. Enkele mogelijke sponsoren trokken zich op het laatste moment terug wegens de 
financiele onzekere tijden en de rondetafelgesprekken die onze stichting voerde, konden niet 
plaatsvinden. Ondanks de enorme grote veranderingen die COVID19 ons in 2020 heeft opgelegd, 
kunnen we terugkijken op een jaar waarin we als stichting een paar mijlpalen hebben behaald.  

Vlak voor het uitbreken van de pandemie in Nederland, vond in februari 2020 ons eerste benefiet 
plaats in de Hortus Botanicus te Amsterdam. Een zeer succesvolle avond die niet alleen ons netwerk 
enorm deed verbreden en het draagvlak voor duurzaam onderwijs heeft vergroot, maar ook een 
bescheiden bedrag aan fondsen heeft binnengehaald (zie financiën). Tevens werd een door onze 
kadergroep geïnitieerde en geformuleerde motie ingediend door de Partij van de Dieren en 
aangenomen door een grote kamer meerderheid in juni 2020. Een enorme mijlpaal aangezien het de 
eerste concrete stap richting beleidsbeïnvloeding symboliseerde, welke hard bevochten was.  

Gezien de succesvolle professionalisering die in 2018 en 2019 had plaatsgevonden, kon de directie in 
2020 vooral de nadruk leggen op haar politieke lobby werkzaamheden. Voor een overzicht van alle 
werkzaamheden, vorderingen, governance en wat er concreet is gedaan met de fondsen die we 
hebben binnengehaald voor 2020, verwijs ik u graag naar de rest van dit verslag. 

Ons werk bestaat nog steeds vooral uit vele manuren die nodig zijn om beleidsmakers te 
beïnvloeden en de relevante stakeholders aan elkaar te verbinden (makelen). We realiseren ons dat 
ons werk daardoor lastig ‘te meten’ is, en zijn dan ook erg dankbaar voor het grote vertrouwen dat 
onze sponsoren hebben in onze werkwijze en strategie. De directie, vrijwilligers en ons bestuur 
doen belangrijk werk maar de zonder onze sponsoren was er geen stichting. Het bewijst maar weer; 
duurzaam onderwijs verwezenlijken we samen. 

Namens het bestuur, 

Carin Prins 
Voorzitter 
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Directie verslag 

Allereerst wil ik de sponsoren die ons ondanks de COVID19 pandemie zijn blijven steunen, enorm 
bedanken. Uw steun en vertrouwen in onze werkzaamheden zijn zeer motiverend én noodzakelijk 
om ons onderwijs te verduurzamen. Tevens ben ik dankbaar voor alle inzet van onze vrijwilligers en 
ons bestuur, die dankzij hun idealisme en geloof in een betere wereld een grote drijvende kracht 
zijn achter de Time is Now stichting.  

Het jaar 2020 was uitzonderlijk en uitdagend voor iedereen. Door ons harde werk was er eind 2019 
zicht op enkele nieuwe sponsoren, die zich helaas op het laatste moment terugtrokken door de 
onzekere tijden die de COVID19 pandemie met zich meebracht. Niet alleen had de crisis invloed op 
onze fondsenwerving, onze rondetafelgesprekken konden door de maatregelen ook niet meer 
plaatsvinden. Tevens moest ik de werkzaamheden van mijn projectmanager Yanna Hoek aanzienlijk 
terugschroeven, door het gebrek aan fondsen en de veranderingen in de te verrichten 
werkzaamheden. Aangezien de financiële steun die we in 2020 hebben ontvangen niet voldoende 
was om een passende bezoldiging te geven aan de directie, is deze dan ook grotendeels achterwege 
gebleven (voor meer informatie zie jaarverslag).  

Trots ben ik er dan ook op dat we van 2020 alsnog een prachtig jaar hebben gemaakt met enkele 
nog niet eerder behaalde successen; een door ons geïnitieerde en geformuleerde motie voor 
duurzaam onderwijs werd aangenomen door de Tweede kamer, duurzaam onderwijs werd deel van 
het voortgangsoverleg van het klimaatakkoord dankzij onze lobby werkzaamheden bij Ed Nijpels en 
de SER en onze eerste benefiet avond was een eclatant succes! Geen slecht jaar dus, ondanks de 
crisis.  

Het kunnen maken van duurzame afwegingen, zowel professioneel als privé, wordt in sterk 
toenemende mate een essentieel component van de toekomstige vaardigheden van onze kinderen. 
Ik geloof nog steeds dat wij nú de verantwoordelijkheid hebben om onze kinderen het onderwijs te 
bieden dat deze vaardigheden bij hen stimuleert, om ze zo beter voor te bereiden op een toekomst 
die door ons klimaat en milieu gedicteerd zal worden. De Time is Now Foundation zal zich er, 
ondanks het uitdagende jaar 2020, vastberaden voor blijven inzetten. 

Met hartelijke groet, 

Marte Visser 
Oprichter en directeur 
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Governance 2020 

Als gevolg van de COVID19 crisis en de daarmee samenhangende problematiek inzake 
fondsenwerving, moesten de werkzaamheden van part time project medewerker Yanna Hoek helaas 
drastisch worden teruggeschroefd. Yanna is een geweldige medewerker en we danken haar voor 
haar kunde en het enthousiasme waarmee ze onze stichting vooruit heeft geholpen. Yanna zal zich 
waar noodzakelijk nog op oproep basis blijven inzetten. Oprichter en directeur Marte Visser bleef 
het dagelijkse management van de stichting uitvoeren en heeft zich ontpopt als een sterke 
crisismanager, die de stichting goed door het uitdagende jaar 2020 heen heeft geloosd. 
Medeoprichter Yvonne Lang behield haar adviserende functie op de achtergrond. Ewout Zandvliet is 
als financieel adviseur de schakel in de totale financiële governance van de stichting en tevens een 
belangrijk klankbord voor de directie inzake fondsenwerving. Het bestuur bestaande uit Carin M 
Prins (voorzitter), Anoeska van Leeuwen(secretaris) en Don Gerritsen (penningmeester), 
adviseerden en begeleidden de directie gedurende het hele jaar. De vrijwilligers betrokken bij de 
werkzaamheden van de stichting, hebben dit ook in 2020 gedaan met overtuiging en passie en 
blijven een belangrijk fundament waarop de stichting steunt. 

Vorderingen 2020 

1. Benefiet diner Hortus Botanicus:
Het eerste benefiet diner van de Time is Now Foundation vond plaats op 26 februari 2020,
in de historische Hortus Botanicus te Amsterdam. De avond begon met een glas cava,
waarna een rondleiding door de tropische kassen plaatsvond. In de sfeervolle orangerie vond
het diner plaats, welke werd opgeluisterd door inspirerende sprekers als Marcel Beukeboom
(Nederlands klimaat gazant), Kim Holmén (International director Norwegian Polar Institute),
Tom Daman (mede oprichter Youth For Climate NL) en natuurlijk het gezicht van de Time is
Now Foundation, directeur en oprichter Marte Visser.

2. Lobby Curriculum.nu:
De curriculumherziening werd op 10-10-2019 overhandigd aan Minister Slob, Time is Now
was erbij om dit bijzondere moment te aanschouwen, aangezien de experts verbonden aan
de stichting middels feedbackloop sessies met de ontwikkelteams van de
curriculumherziening, invloed hadden kunnen uitoefenen aan de aanwezigheid van
duurzaamheid in het nieuwe curriculum. Aangezien duurzaamheid een van de prioriteiten
werd in het nieuwe curriculum, is onze stichting hard aan de slag gegaan in 2020 om te
pleitten voor de herziening bij de diverse politieke woordvoerders. De curriculumherziening
werd op 05-03-2020 besproken tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede kamer. Er was
echter dermate veel tegengas van de diverse politieke partijen en vakverenigingen, dat de
gewenste implementatie van het nieuwe curriculum nog lang op zich zal laten wachten.
Door de COVID19 crisis die veel aandacht van onze regering nodig had, kwam de
curriculumherziening het grootste gedeelte van 2020 op de planken te liggen en werd zelfs
controversieel verklaard wegens het enorme tegengas eerder in het jaar. Time is Now staat
in nauw contact met het ministerie van OCW om te volgen wat de vervolgstappen zijn
m.b.t. de curriculum herziening en zullen - waar nodig - de lobby weer oppakken.

3. Politieke lobby vorderingen:
De kadergroep die Time is Now bij elkaar heeft gebracht om de politieke lobby efficiënter
te maken – bestaande uit Coöperatie Leren voor Morgen, IVN, Nederlandse Academie voor
Duurzaam onderwijs, Teachers For Climate, Youth For Climate, de Jonge Klimaatbeweging
en natuurlijk Time is now zelf -  bleek ook in 2020 erg succesvol te werken. De lijntjes
bleken kort waardoor men snel op ‘rotatiesnelheid’ kwam. Ook de gecombineerde
netwerken bleken door het goed makelen erg goed op elkaar aan te sluiten. Time is Now
coördineert deze politieke lobby m.b.t. duurzaamheid in het onderwijs en door het makelen
tussen de juiste onderwijsorganisaties en het onderling op elkaar afstemmen van de
werkzaamheden, is de lobby vele malen efficiënter gebleken.
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De politieke vorderingen van onze groep waren in 2020 o.a; 

 Curriculum herziening:
In 2020 heeft de Time is Now Foundation ingezet op lobby werkzaamheden om de
curriculum herziening te ondersteunen (zie punt 2).

 Aangenomen motie
Op 23-06-2020 werd een motie, geïnitieerd en geformuleerd door de kadergroep van
Time is Now, ingediend tijdens het VAO door Tweede Kamerlid Lammert van Raan
(PvdD). Deze motie verzocht Minister Slob (OCW) om docenten en scholen te helpen bij
het verstrekken van duurzaam lesmateriaal en tevens om desbetreffende NGO’ s hierbij
te betrekken. Deze motie werd met een grote kamer meerderheid aangenomen en
symboliseert onze eerste grote stap richting daadwerkelijke beleid beïnvloeding.

 Voortgangsoverleg klimaatakkoord:
Tijdens een gesprek met de Heer Ed Nijpels spraken we over het ontbreken van de tafel
‘algemeen onderwijs’ bij de klimaat tafels. De Heer Nijpels was het ermee eens dat dat
ontbrak en heeft n.a.v. ons gesprek ‘algemeen onderwijs’ een deel gemaakt van het
voortgangstraject van het klimaatakkoord. De SER heeft ‘algemeen onderwijs’ nu
onderdeel gemaakt van de poot ‘arbeid & scholing’ - welke voorheen voornamelijk
nascholing betrof – en werkt nu samen met de door Time is Now naar voren geschoven
Coöperatie Leren voor Morgen om dit te gaan realiseren.

 Groeiend netwerk binnen de Tweede Kamer:
Door de inspanningen van onze lobby staat duurzaam onderwijs in toenemende mate in
de aandacht en wordt het steeds gemakkelijker om te lobbyen. We hebben contact met
o.a. D66, Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid

4. Samenwerking educatieve sector:
De kracht van Time is Now zit in het effectief makelen tussen de juiste partijen op het
juiste moment. Dit in combinatie met een sterke visie en strategie, maakt dat duurzaam
onderwijs aan terrein wint bij de politiek door o.a. de werkzaamheden van Time is Now.

Door onze nauwe contacten binnen de educatieve sector - welke we koesteren - hebben we
een goed overzicht welke stappen er gezet moeten worden zodat duurzaam onderwijs
z.s.m. kan worden toegepast. De visie en wensen van de relevante stakeholders, brengt
Time is Now middels de werkzaamheden van de kadergroep in kaart en vertaald deze
vervolgens via de lobby naar de politiek.

Teachers For Climate is een snelgroeiende organisatie van docenten die roepen om 
duurzaam onderwijs. Een hechte samenwerking met deze docenten is essentieel voor onze 
lobby werkzaamheden omdat deze ‘veldgroep’ de docenten vertegenwoordigen die 
duurzaam onderwijs in de praktijk moeten brengen. Time is Now pleit voor meer financiële 
steun van onze overheid voor de NGO’ s die duurzaam lesmateriaal kunnen leveren aan deze 
docenten en deze tevens kunnen bijscholen waar nodig.  

De Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs, opgericht door Henk Tameling 
(voormalig directeur Waddenvereniging, raad van advies lid Time is Now) is zo’n NGO die 
niet alleen lesstof over duurzaamheid kan leveren maar ook docenten kan bijscholen.  

Coöperatie Leren voor morgen blijft als vertegenwoordiger van bijna 150 onderwijs 
instanties een erg belangrijke stakeholder en Time is now heeft een nauw 
samenwerkingsverband met Giuseppe van der Helm (Directeur) ontwikkeld.  

5. De raad van advies:
In 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Maatschappelijk Filosoof Robin
Brouwer, die helaas onverwacht kwam te overlijden. We hebben menig inspirerend gesprek
met hem gevoerd en denken aan hem terug met veel hartelijke gevoelens en dank voor alle
inzichten. Verder is de Raad van Advies is in 2020 nagenoeg hetzelfde gebleven.
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6. Financieel:
Aan het begin van 2020 zette de directie in op een sterk fondsenwervend jaar, wat helaas
door de COVID19 crisis is ondermijnd.  De founder en dagelijks manager  - Marte Visser -
heeft daarom in 2020 wederom haar werkzaamheden grotendeels onbezoldigd verricht, met
uitzondering van de maanden januari t/m april(zie jaarcijfers). Projectmedewerker Yanna
Hoek is uitbetaald voor al haar werkzaamheden en ook heeft Financieel adviseur Ewout
Zandvliet een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen (zie jaarcijfers). De overige
vrijwilligers bleven hun werk onbezoldigd verrichtten en hebben geen vergoeding
ontvangen. De bezoldigingen die in 2020 wel zijn uitbetaald, zijn te allen tijde bepaald door
de penningmeester en is conform de richtlijnen van het CBF geweest.

De keuze die in 2020 is gemaakt door de directie om de content, vorderingen en crisis
management van de stichting te laten prevaleren boven het fondsenwerven, verklaart ook
waarom de voorlopige jaarbegroting (die we standaard moesten opmaken voor 2020) niet
hebben kunnen dekken.

Vooruitblik Time is Now 2021 

Politieke lobby werkzaamheden: 
• Curriculum herziening:

Afhankelijk van de uitkomst van het VAO (datum nog onbekend) m.b.t. het nieuwe
curriculum, blijven we ons inzetten met de kadergroep om duurzaamheid stevig verankerd
in het nieuwe curriculum te krijgen. De inschatting van Curriculum.nu is dat in 2024 het
nieuwe curriculum pas kan worden geïmplementeerd op de scholen. Time is Now zal het
proces nauwgezet blijven volgen en onze gezamenlijke lobby inzetten waar we dat nodig
achten.

• Duurzaam onderwijs in regeerakkoord:
Medio 2021 zal er een nieuw regeerakkoord worden gepresenteerd. Time is Now zal in de
aanloop daarvan pleitten bij de diverse nieuwe onderwijs woordvoerders om duurzaam
onderwijs op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

• Uitrollen aangenomen motie:
Time is Now zal helpen met de implementatie van de motie die op 26-06-2020 werd
aangenomen door de Tweede Kamer.Ze zal dit doen door een nauwe samenewerking met
het OCW na te streven en een heldere communicatie tussen de samenwerkende onderwijs
instanties uit de kadergroep.

• Manifest:
Time is Now zal middels een manifest een realistische road map of action willen aanbieden
aan de Tweede Kamer, welke is opgesteld door de kadergroep van Time is Now.

• Duurzaamheid in toetsingssyteem onderwijsinspectie
Time is Now zal middels een manifest een realistische road map of action willen aanbieden
aan de Tweede Kamer, welke is opgesteld door de kadergroep van Time is Now. Hierin zal
o.a. duurzaamheid in toetsingssyteem onderwijsinspectie worden opgenomen.

• Zoeken van een invloedrijke ambassadeur/ samenwerkingsverband:
Time is Now zal op zoek gaan naar een invloedrijke ambassadeur c.q.
samenwerkingsverband met invloedrijk persoon, om ervoor te zorgen dat ‘meer oren gaan
luisteren’ en ‘meer deuren zullen openen’.

Namens het bestuur, Namens de directie, 

C.M. Prins (voorzitter) M. Visser
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JAARREKENING 2020 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2020

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

€ € € € 

Vlottende activa 
Liquide middelen 4.787 2.930 

Totaal 4.787 2.930 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

€ € € € 

Eigen vermogen 
Stichtingsvermogen 4.287 615  

4.287 615 

Kortlopende schulden 
Leveranciers en handelskredieten - 2.315 
Overige schulden 500 - 

500 2.315 

Totaal 4.787 2.930 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

17 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2020 

Begroting 2020 2020 2019 

€ € € 

Giften 28.700 16.482 25.490 

Som der exploitatiebaten 28.700 16.482 25.490 

Overige bedrijfskosten 28.700 12.810 27.284 

Overige bedrijfskosten 
Personeelslasten 24.900 1.887 21.714 
Rondetafelgesprekken - - 644 
Benefietlasten - 7.051 - 
Representatielasten 1.000 1.243 2.064 
Marketinglasten 1.400 1.768 2.580 
Kantoor- en overheadlasten 1.400 361 282 
Algemene lasten - 500 - 

Som der exploitatielasten 28.700 12.810 27.284 

Resultaat - 3.672 -1.794

Resultaatbestemming 

Stichtingsvermogen - 3.672 -1.794

Bestemd resultaat - 3.672 -1.794



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

18 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon Stichting Time is Now Foundation 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 67503934 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Time is Now Foundation bestaan voornamelijk uit het zich inzetten voor 
het algemeen nut, waaronder de (Nederlandse) samenleving door jongeren te laten verduurzamen 
en een verandering in de (toekomstige) denkwijze over duurzaamheid, dat wil zeggen moderne 
economie, milieu en sociale aspecten in de maatschappij te bereiken. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Amsterdam 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
In het boekjaar 2020 heeft de Stichting te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft 
geleid tot een daling van de giften in 2020. Het bestuur heeft samen met de directie besloten de 
jaarbegroting aan te passen en de werkzaamheden terug te schroeven. Er worden niet meer 
middelen besteed dan worden ontvangen. Op deze wijze acht het bestuur de continuïteit 
gewaarborgd, derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

19 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving, waaronder RJK C1 'organisaties zonder winststreven' en 
de van toepassingzijnde richtlijnen in de RJ 640 organisaties zonder winststreven. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  

Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfslasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

20 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op balans

Eigen vermogen 

31-12-2020 31-12-2019

€ € 

Stichtingsvermogen 4.287 615 

Totaal 4.287 615 

Stichtingsvermogen 2020 

€ 

Stand 1 januari 615 
Resultaatbestemming 3.672  

4.287 

Stand 31 december 4.287 

Kortlopende schulden 

31-12-2020 31-12-2019

€ € 

Leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren - 2.315

Overige schulden 
Reservering accountantskosten 500 - 

Totaal 500 2.315 



Stichting Time is Now Foundation, te Amsterdam

21 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
In het verslagjaar waren gemiddeld 0 personeelsleden bij de stichting werkzaam. 

Ondertekening 

Amsterdam, 

Naam Handtekening 

C.M. Prins
Voorzitter

A. van Leeuwen
Secretaris

D.M. Gerritsen
Bestuurslid
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