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1.

Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats
Vereniging De Nieuwe Beurskoers
Emmaplein 19a
2511 VZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon 06-53121140
E-mail koert.jansen@denieuwebeurskoers.nl
Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit:
H.Lems -voorzitter
K.B.J. Crajé - penningsmeester
C.M. Gootjes – lid
Directeur
De directie werd in 2018 gevoerd door K. Jansen.
Leden
Het aantal leden per 31 december 2018 bedroeg 22, waarvan 11 institutionele leden en 11 particuliere
leden.
Juridische aspecten
Vereniging De Nieuwe Beurskoers is opgericht op 14 december 2017 bij akte verleden door
notariskantoor M.J.L. Megens te Nijmegen.
De vereniging heeft ten doel om, werkend vanuit een christelijke levensvisie, beursgenoteerde bedrijven te
bewegen tot een grotere mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij tracht dit doel te bereiken
door het participeren in beursgenoteerde bedrijven en het mobiliseren en organiseren van de invloed die
haar leden direct of indirect hebben op deze beursgenoteerde bedrijven.
De stichting is onder nummer 70308179 in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
ingeschreven. Het RSIN-nummer is 858251231.

2.

Bestuursverslag

In het verslagjaar is het bestuur viermaal bijeengekomen. De aandacht van het bestuur ging met name uit
naar het operationaliseren van de vereniging, het bepalen van het beleid en het aangaan van internationale
samenwerkingsverbanden. Het operationaliseren behelsde onder andere het inrichten van een financiële
administratie en ledenadministratie en het maken van communicatiemiddelen zoals de website en de folder.
Voor wat betreft de beleidsvorming heeft het bestuur er voor gekozen om zich te richten op Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen en voor wat betreft het overige samenwerking te zoeken met buitenlandse
zusterverenigingen. In juni 2018 werd in dat kader een strategische samenwerking overeengekomen met de
Church Investor Group (CIG) uit het Verenigd Koninkrijk. In 2018 werden voorts twee door CIG
gefaciliteerde engagement-activiteiten ondersteund. De eerste betrof oproep aan grote publieke en private
besluitvormers om in de aankomende klimaattransitie ook oog te hebben voor de sociale aspecten daarvan.
Zo zullen gebieden die sterk verbonden zijn met de winning en verwerking van fossiele brandstoffen
waarschijnlijk te maken krijgen met een sterke teruggang van werkgelegenheid. Het tweede initiatief betrof
een oproep aan meer dan veertig bedrijven die betrokken zijn bij de vervaardiging en verwerking van plastic
korrels om het materiaalverlies in de keten tot een minimum te beperken.
Het bestuur heeft als eigen, inhoudelijk beleidsthema gekozen voor de bevordering van eerlijke en
duurzame landbouw- en voedselketens, met speciale aandacht voor de positie van boeren. Het perspectief
ligt daarbij zowel op landbouw en boeren in Nederland als in ontwikkelingslanden. Een eerste formeel
bedrijfscontact rondom dit thema werd gelegd in november 2018, met Ahold-Delhaize.
H. Lems, voorzitter

.
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3. Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
(x € 1.,-)

31-12-2018
€
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen
Triodos bank
Binck Bank

31-12-2018
€
Eigen Vermogen

5.033

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten

9.186

103

13.616
500
14.116
14.219

14.219
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Staat van baten en lasten
(x € 1.,-)

14-12-2017 t/m
31-12-2018
Inkomsten
Startsubsidie KNR en PKN
Contributie
Giften

10.000
4.200
500
14.700

Uitgaven
Directiekosten
Reiskosten
Bestuurskosten
Kosten website
Vormgeving logo, folders en kaartjes
Bankkosten
Overige

4.000
752
152
3.420
1.192
72
79
9.667

Resultaat

5.033
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4. Overige gegevens
4.1 Vaststelling
Het bestuur van de vereniging De Nieuwe Beurskoers zal de jaarrekening 2018 op 5 juni 2019 ter goedkeuring
voorleggen aan de algemene ledenvergadering.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.
4.3 Kascommissie
Voorafgaand aan het voorleggen van de jaarrekening 2018 aan de algemene ledenvergadering, zal het bestuur aan
een te benoemen kascommissie vragen een controle ver verrichten op de onderliggende stukken.

