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1. Algemene informatie  

Stichting Exxpose is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 64670295. 
Stichting Exxpose heeft als doel om de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie te 
bestrijden. De activiteiten van Stichting Exxpose bestaan voornamelijk uit lobbyen, kennis 
verspreiden en jonge mensen activeren om actie te ondernemen.  

1.1 Juridische structuur  

Bestuur 
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: 
- mevrouw Natasja Bos, voorzitter 
- mevrouw Sara Wijnja, vice-voorzitter 
- mevrouw Willemijn de Jong, secretaris 
- de heer P.J. Bos, penningmeester 
Allen zijn gezamenlijk bevoegd. 
Na afloop van het boekjaar heeft er geen wisseling in het bestuur plaatsgevonden.  

Oprichting 
Bij notariële akte d.d. 1 december 2015 verleden voor notaris Van Leussen & Van den Broek te 
Gorinchem is opgericht de Stichting Exxpose. De activiteiten worden met ingang van voornoemde 
datum /respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Exxpose. 

Vrijwilligers 
De activiteiten van Stichting Exxpose worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er is geen personeel dat 
op de loonlijst staat. De uitbetaalde vergoedingen voldoen aan de wettelijke eisen. 

Voor het uitvoeren van de taken is Stichting Exxpose afhankelijk van de inkomsten uit de giften. 
Deze giften worden verworven door werving op de website en tijdens promotiemomenten.  

ANBI-status 
Stichting Exxpose heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften aan onze stichting (onder de 
geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar zijn. Vanwege de ANBI-status is Stichting Exxpose 
verplicht om transparant te zijn over het bestuur, de uitbetaalde beloningen/vergoedingen, doel en 
beleidsplan en over de jaarrekening en jaarverslag. Klik hier voor een overzicht van de ANBI-
gegevens en ons beleidsplan. 

Fiscale positie 
Stichting Exxpose staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Stichting Exxpose is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 6 Wet 
Vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 1 van het Vrijstellingsbesluit.  
Periodiek wordt getoetst of de vrijstelling nog van toepassing is. 

1.2 Kernactiveiten (en organisatiedoelen) 

Doel en grondslag vereniging 
Het doel en de grondslag van de stichting is om de vraag naar prostitutie, mensenhandel en 
pornografie te bestrijden. 
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Kernactiviteiten 
Dit proberen we te realiseren door de volgende activiteiten: 
a. Lobbyen om betalen voor seksuele handelingen strafbaar te stellen;  
b. het delen van kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie;  
c. en het activeren van jongeren om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie, 

mensenhandel en pornografie, in het perspectief van gezonde seksualiteit. 

Missie en Visie van het bestuur 
Exxpose maakt een statement; seks is onbetaalbaar. We dromen van een wereld waar mensen 
gelijkwaardig behandeld worden, waar vrijheid is voor mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele 
uitbuiting, en een nieuwe generatie opgroeit met kennis over gezonde seksualiteit. We geloven dat 
we als jonge mensen deel kunnen zijn van deze verandering.  

Strategie realisatie Missie en Visie 
Exxpose deelt kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie en lobbyt voor 
het strafbaar stellen van het kopen van seks. We inspireren jonge mensen om over deze thema’s na 
te denken en bieden hen perspectief op gezonde seksualiteit. Bovendien stimuleren we deze nieuwe 
generatie om tot actie over te gaan en zo onderdeel te zijn van de verandering. Samen met andere 
organisaties werken we aan het verminderen en voorkomen van de vraag naar prostitutie, 
mensenhandel en pornografie. 

Toelichting op de cijfers 
Exxpose ontvangt zowel op regelmatige, als onregelmatig basis giften. We vragen mensen zich te 
verbinden aan Exxpose door op regelmatige basis Exxpose financieel te ondersteunen en zo ‘vriend 
van Exxpose’ te worden.  

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Een deel van de onkosten die 
de vrijwilligers voor Exxpose maken, worden dan ook vergoed. Een van de manieren van Exxpose 
om de vrijwilligers te bedanken voor hun investering is door samen te eten tijdens vergaderingen. 
Reiskosten worden voor het bestuur voor externe activiteiten, voornamelijk netwerk en lobby-
gesprekken, vergoed. 

De grootste investering in 2016 was het festival. Dit (gratis) evenement vindt aan het begin van het 
jaar plaats, maar heeft effect op het verloop van de rest van het jaar. Dit is de plek waar organisaties 
met elkaar verbonden worden, vrijwilligers geworven worden en mensen geactiveerd worden om in 
hun eigen omgeving verandering te brengen. Een verandering brengen kan bijvoorbeeld door 
mensen te vragen te tekenen voor het burgerinitiatief Ik Ben Onbetaalbaar. Hiervoor investeren we 
in promotiematerialen, zoals kaarten met de tekst Ik Ben Onbetaalbaar, die mensen kunnen 
uitdelen. Exxpose heeft daarnaast een postbus geopend waar mensen handtekeningenlijsten naartoe 
kunnen sturen.  

1.3 Bestuursvergaderingen/activiteiten 

In het verslag jaar 2016 heeft het bestuur 9 maal vergaderd. De beschrijving van de activiteiten van 
de stichting zijn te vinden in het Jaarverslag 2016.  

!4

http://exxpose.nl/anbi


2. Financieel beleid 

2016 hebben wij positief kunnen afsluiten met een resultaat van € 581. Dit bedrag wordt gebruikt 
om te investeren in het Exxpose festival van 2017. Door werving via de website hadden wij over 2016 
€ 2.775 aan giften ontvangen. Voor 2017 is de verwachting dat dit gaat stijgen naar € 5000. Dit stelt 
ons in staat om de geplande activiteiten voor 2017 te kunnen realiseren. 
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2.1 Jaarrekening 

Balans per 31 december 2016 
  

Activa 
  31-12-2016 31-12-2015 

liquide middelen 
 rekening-courant bank 881 0 
  881 0 

Totaal activa 881 0 

 



Passiva 
  31-12-2016 31-12-2015 

Stichtingsvermogen 
 stichtingsvermogen 581 0 
  581 0 
Kortlopende schulden 
 handelscrediteuren 110 0 
 overige schulden 190 0 
  300 0 

Totaal passiva 881 0 

 



Winst- en verliesrekening 2016 

  2016 2015 

Baten 
 toegezegde giften 1.435 0 
 overige giften 1.340 0 
 ontvangen vergoedingen 1.289 0  
  4.064 0 

Lasten 
 Exxpose festival 1.351 0 
 kantoorbenodigdheden 51 0 
 postbus 224 0 
 reiskosten 354 0 
 promotiekosten 792 0 
 eten en drinken 171 0 
 relatiegeschenken 100 0  
 accountantskosten 300 0 
 cursuskosten 65 0 
  3.408 0 

Exploitatieresultaat 656 0 

Financiële resultaten 
 financiële lasten 75 0 
  75 0 

Resultaat 581 0 
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2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Personeelsleden 
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers in dienst. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd 
tegen historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet 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 c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- 
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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