
Jaarrekening 2009

Stichting SANE

1. Algemeen
Stichting SANE (of voluit Stichting System Administration And Networking) is opgericht op 16
juli 1999, onder de naam Stichting SANE 2000.Het bestuur van de stichting heeft in haar
verg adering van 21 februari 2001 besloten om de naam van de stichting te wijzigen in de
huidige naam. Deze wijziging is op 13 maart 2001 gee¨ffectueerd door middel van een
statutenwijziging.

1.1 Activiteiten

Het doel van de stichting is: het organiseren van een internationale conferentie over Open
Computer Systemen; het bevorderen van het gebruik van open systemen en al hetgeen daarmee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; en het bevorderen van electronische informatie-
uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De eerder door de stichting georganiseerde internationale conferenties waren:

SANE 2000 22 t/m 25 mei 2000 in het MECC te Maastricht
SANE 2002 27 t/m 31 mei 2002 in het MECC te Maastricht
SANE 2004 27 september t/m 1 oktober 2004 in het RAI Congrescentrum te Amsterdam
SANE 2006 15 t/m 19 mei 2006 in het Aula Congrescentrum van de Technische

Universiteit Delft te Delft
(NB: de allereerste SANE conferentie,SANE ’98 werd georganiseerd door Stichting SANE 98).

In 2007 zou Stichting SANE normaliter begonnen zijn met de voorbereiding van een nieuwe
internationale conferentieSANE 2008, in de traditie van tweejaarlijkse SANE conferenties.In
verband met de tegenvallende bezoekersaantallen bij de afgelopen SANE conferenties en het
wegvallen van een aantal personen uit de organisatie heeft het bestuur van Stichting SANE in
2007 besloten om in 2008 geen nieuwe SANE conferentie te organiseren, maar mogelijk wel in
2009. Hiervoor is een brainstorm groepje in het leven geroepen dat in 2007 eenmaal bijeen
gekomen is om zich te beraden over mogelijkheden om SANE te reanimeren. Helaas heeft dit
in 2008 niet geresulteerd in concrete activiteiten voor de organisatie van een SANE conferentie
in 2009.

Gezien het slechte economische klimaat in 2009 zijn ook in het afgelopen jaar geen
voorbereidingen gestart voor het organiseren van een SANE conferentie in 2010. In mei 2010
heeft het bestuur van Stichting SANE zich beraden op de toekomstperspectieven voor grote(e)
internationale conferenties zoals SANE, en tot haar spijt moeten concluderen dat het organiseren
van een nieuwe SANE conferentie op korte of zelfs middellange termijn voor haar geen
haalbare optie is.

Om (ook) naar de community duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van de SANE
conferenties heeft het bestuur daarom in mei 2010 besloten om Stichting SANE in de loop van
2010 op te heffen. Bij de voorgenomen liquidatie moet er een bestemming worden gevonden
voor het resterende batig saldo in overeenstemming met de statuten. Het SANE
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stichtingsbestuur is voornemens om dit geld te doneren aan de verening NLUUG met een
duidelijk oormerk, te weten: 5.000 als sponsoring van een EuroBSDCon die naar verwachting
in 2011 in Nederland zal worden gehouden, en de rest (ca.10.000) voor NLUUG conferentie
activiteiten met een sterk internationaal karakter. Te denken valt hierbij aan het bijdragen aan de
kosten voor het uitnodigen van internationale sprekers op conferenties.

Hierover zal nader gerapporteerd worden in het jaarverslag 2010, dat tevens het laatste
jaarverslag van Stichting SANE zal zijn.

1.2 Boekjaar

Krachtens de statuten liep het eerste boekjaar van Stichting SANE van de datum van oprichting,
16 juli 1999, tot en met 31 december 2000.Volgende boekjaren vallen samen met het
kalenderjaar. Dit verslag behelst het boekjaar 2009, dat liep van 1 januari 2009 tot en met 31
december 2009.

1.3 Vergelijkende cijfers

Ter vergelijking zijn de cijfers van het boekjaar 2008 opgenomen.Omdat zowel in 2008 als in
2009 geen SANE conferentie georganiseerd of voorbereid is, zijn deze cijfers onderling goed
vergelijkbaar.
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2. Jaarrekening

2.1 Balansper 31 december 2009 (na resultaatbestemming)

2009 2008

Vlottende activa

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen 439,01 434,21
Vooruitbetaalde kosten 0,00 129,00

439,01 563,21

Liquide middelen 16.143,74 15.955,67
16.582,75 16.518,88

Eigen vermogen
Reservefonds 16.528,25 16.352,38

Kortlopende schulden
Crediteuren 0,00 112,00
Belastingen 44,00 44,00
Overige schulden 10,50 10,50

54,50 166,50
16.582,75 16.518,88
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2.2 Exploitatierekening over 2009

2009 2008

Baten
Rentebaten en lasten 437,01 430,21

437,01 430,21

Lasten
Algemene kosten 217,14 329,40

217,14 329,40

Bruto exploitatieresultaat 219,87 100,81
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2.3 Algemenetoelichting

2.3.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Activa en pasiva
Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gew aardeerd tegen nominale waarde.
Hierbij wordt op de vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering
gebracht.

2.3.2 Resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en lasten over het jaar. De winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd, verliezen waarin zij voorzienbaar zijn.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2009

2.4.1 Vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft de tot en met 31 december 2009 opgelopen rente op de Postbank Rentemeerrekening
welke per 1 januari 2010 uitgekeerd is.

2.4.2 Liquidemiddelen

2009 2008

Postgiro 23,74 55,67
Postbank Rentemeerrekening 16.120,00 15.900,00

16.143,74 15.955,67

2.4.3 Eigenvermogen

Reservefonds

2009 2008

Stand per 1 januari 16.352,38 16.270,57
Bij: exploitatieresultaat (bruto) 219,87 100,81
Bij: vrijval voorziening VpB 2006 - 1,00
Af: voorziening VpB 2008 - (20,00)
Af: voorziening VpB 2009 (44,00) -
Stand per 31 december 16.528,25 16.352,38

Toelichting bij de diverse vennootschapsbelasting (VpB) mutaties in het bovenstaande staatje:

Het bedrag van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting over 2006 week 1 euro af van de
in 2006 door ons getroffen voorziening. Dezeaanslag is door de Belastingdienst in 2008
afgewikkeld.

In verband met de behaalde fiscale winst van 100,81 over het boekjaar 2008, is een
voorziening VpB 2008 ter hoogte van 20% van dit bedrag, ofwel20, getroffen.

In verband met de behaalde fiscale winst van 219,87 over het boekjaar 2009, is een
voorziening VpB 2009 ter hoogte van 20% van dit bedrag, ofwel44, getroffen.

2.4.4 Kortlopende schulden

Belastingen

Dit betreft de voorziening voor vennootschapsbelasting over 2009, waarvoor na aangifte in 2010
een aanslag verwacht wordt.

Overige schulden

Dit betreft achteraf door de Postbank in rekening gebrachte kosten inzake het betalingsverkeer
in het vierde kwartaal van 2009.

Stichting SANE - 6 -  Jaarrekening 2009



$Id: jaarrekening2009.mm,v 1.2 2010/05/16 09:30:52 wytze Exp $

2.5 Specificatiebij de exploitatierekening 2009

2.5.1 Algemenekosten

Lasten 2009 Lasten 2008

Stichtingskosten 26,14 27,00
Bankkosten 62,00 62,00
Assurantiekosten 129,00 128,40
Diverse kosten 0,00 112,00

217,14 329,40

2.6 Overige gegevens

2.6.1 Resultaatbestemming2009

Het netto resultaat over 2009, te weten 175,87, is toegevoegd aan het reservefonds.

Bestuur Stichting SANE 15 mei 2010
R. van Drunen voorzitter
J.L.C.M. Alsters secretaris
T.W. van der Raay penningmeester
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