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Inleiding

Dit document bevat het financiële jaarverslag van 2018 en de begroting voor 2019. Hiermee wil het

bestuur inzicht geven in wat Hack42 in 2018 gedaan heeft. Naast het overzicht van activiteiten

betekent dit dat we het verslag vooral richten op de financiële gesteldheid van de stichting in 2018. Dit

zal moeten verantwoorden hoe de deelnemersbijdragen, donaties en overige inkomsten zijn ingezet

om ook dit jaar weer onze statutaire doelen te behalen.

Traditiegetrouw is het jaar natuurlijk weer geopend met de nieuwjaarsborrel. Waar we in 2017 een

opwaartse trend zagen van activiteiten, hebben we dit in 2018 dubbel en dwars waargemaakt. Naast

de twee gebruikelijke wekelijkse ontmoetingsavonden op dinsdag- en vrijdagavond was het een druk

jaar qua activiteiten. Het is goed om te zien dat naast het werken aan projecten, er steeds meer

belang wordt gehecht aan samenwerken en kennisdelen. En samen barbecueën op "Barbeque"

natuurlijk niet vergeten!

De kennisdeling stond in 2018 voor een groot deel in het kader van "introducties". Met het initiatief om

laagdrempelige cursussen/workshops/lezingen te gaan houden, kwamen er erg veel leuke suggesties

voor onderwerpen. Van hardcore nerdy lezingen over PKI en Debugging naar het fantastische

Bierbrouwen en zelfs een workshop Veterstrikken. Onderlinge kennisdeling tussen de hackerspaces

van Nederland heeft ook plaatsgevonden, bij Hack42 werd door Revspace een bestuurlijke meeting

georganiseerd voor alle Nederlandse hackerspaces. Daarnaast zijn we ook bezocht door het bestuur

van TDVenlo voor het uitwisselen van informatie over het opzetten en onderhouden van een

hackerspace.

Als hackerspace lijk je tegenwoordig niet mee te tellen zonder je eigen variant op het fijnstofmeter-

initiatief van OK Lab Stuttgart. Enkele deelnemers zijn ook helemaal losgegaan op een versie voor

Hack42. Met als doel? Heel Arnhem volhangen met fijnstofmeters!

Het Grote Koepelproject door Stichting Beehive zou in begin 2018 ook de zenuwslopende uitslag te

horen krijgen. Gaan we samen verhuizen naar de Arnhemse Koepelgevangenis? Helaas heeft het Rijk

uiteindelijk bekend gemaakt dat een ander bod was geaccepteerd. Betekent dit dat Beehive afgelopen

is? Nee hoor, we moeten gewoon even verder zoeken naar een andere geschikte locatie.

Qua Social Media zijn we op Twitter in de maand augustus het magische getal van 1337 volgers

gepasseerd.
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Af en toe is het best gezellig om bij je buur-hackerspace op bezoek te gaan. Zo beklaagden

deelnemers zich regelmatig dat ze al een tijdje niet bij space X waren geweest, of zelfs nog nooit bij

space Y. Wat is dan de beste manier om dat op te lossen? Met z'n allen, in een tourbus, in één

weekend tijd, ALLE Nederlandse hackerspaces bezoeken. Een maf idee, maar we hebben het toch

gewoon gedaan. Hack42 on Tour was absoluut een succes!

Dankzij de inzet van twee scanners waren wij in staat om een donatie te doen van 7TB aan

Archive.org, dit leverde ook een ruimtewinst op, daar wij de originele papieren boekwerken konden

afvoeren. Dit project zal verder doorlopen in 2019. Hopelijk krijgen we dan geen berichten meer vanuit

onze internetprovider over de hoge traffic die opeens plaatsvindt.

Niet alles in 2018 was leuk. Een van onze deelnemers, Arjen Kamphuis, keerde in augustus niet terug

van een vakantie in Noorwegen om samen met andere Hack42-deelnemers naar EMF Camp te gaan.

Ondanks door de Noorse recherche en diverse door vrienden en familie zelf-opgezette acties onder

de noemer #findarjen is hij nog steeds niet terecht. Arjen's verdwijning is een groot verlies voor

Hack42 als stichting, maar in het bijzonder ook voor veel van onze deelnemers die hem op meer

persoonlijke wijze kennen.

In 2018 is Hack42 aanwezig geweest om een stand te bemensen bij de HITB Security Conferentie,

ook is er geëxposeerd tijdens de nieuwjaarsborrel van BIT NL te Ede en HackTalk in Rotterdam. Het

Niks te verbergen Festival te Nijmegen heeft ons uitgenodigd om een workshop te geven. Ook zijn we

benaderd door een camera crew van Achmea die een aantal vlogs over hackers wilden opnemen

binnen de space. Wegens tijdgebrek en/of door een te late uitnodiging zijn we op deze uitnodigingen

niet ingegaan. Zoals verder te zien is in het activiteitenoverzicht is Hack42 ook aanwezig geweest op

diverse binnen- en buitenlandse conferenties.

Vanuit diverse bedrijven krijgt Hack42 regelmatig electronica aangeboden. Meestal gaat dit om "oude"

telefoons, tablets en harddiskloze desktops. In 2018 hebben we daarnaast ook een videomuur van 3,5

bij 2,5 meter gedoneerd gekregen. Deze is in de kapel opgebouwd.

Het bestuur heeft zich in 2018 nog verder uitgebreid. dvanzuijlekom heeft in zijn jaren als deelnemer al

veel positieve dingen gedaan voor Hack42 en de (inter)nationale hacker-community. We zijn daarom

heel blij dat we jullie kunnen vertellen dat Dennis van Zuijlekom zich heeft aangesloten bij het bestuur.

Als bestuur verwachten wij alleen nog maar verbeterderderder te kunnen functioneren met Dennis

erbij en de toekomst van Hack42 verder te kunnen waarborgen.
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En qua deelnemers? Het deelnemersaantal is in 2018 gedaald: van 59 naar 51 deelnemers. Er waren

5 inschrijvingen en 13 uitschrijvingen.

De uitschrijvingen waren voornamelijk omdat mensen geen tijd meer hadden om naar de space te

komen al dan niet door verhuizingen. Met het oogpunt op de AVG kunnen we over specifieke gevallen

niet verder uitweiden.

Naast deelnemers hadden we in 2018 5 Vrienden van de space.

Deelnemersverloop

- 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019

Deelnemers 51 59 51
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Activiteitenoverzicht 2018

Ieder jaar gebeurt er weer veel in Hack42. Hieronder geven we daar een afspiegeling van met een

overzicht van alle ingeplande activiteiten. Voor de details kun je de agenda van onze wiki bekijken.

Buiten deze activiteiten om gebeurt er natuurlijk veel meer in Hack42. "Je had er gewoon bij moeten

wezen..."

Educatie
Boxhacken

Introductie tot HTTP en Burp Suite

Introductie Public Key Infrastructure (PKI)

Presentatie LoRa-fijnstofmeter

2 Blij met Bleek workshops

Introductie veterstrikken “Knotting matters”

Instructie Metaalbewerking

Introductie Git

Bloedmaan Bespieden

Introductie tot Bierbrouwen

Introductie Inkscape

Workshop DIY Synthesizer Bouwen

Incident Response, Trauma and Damage Control Services

Instroductie Veilig met netspanning werken

Introductie Communicatie Debugging

Elektronische kerstkaarten maken

Geeky Bling workshop

Faalkaart - De rest van de Overheid op de kaart zetten

Groepsactiviteiten
26 Deelnemersbijeenkomsten

7 Barbecues

5 Bestuursvergaderingen

3 Opruimacties

2 Open Dagen (HSNL en WVDW)

2 Fijnstofmetersessies

Sushi maken

Hack42 on Tour

Mateloosheid Opheffen
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Feestjes
2 Verjaardagsfeestjes

Nieuwjaarsborrel

Viering 8-jarig bestaan Hack42

Externen in de space
Inter-hackerspace Board meeting

Bezoek TDVenlo

Dinner with Perl Mongers

4 Theatervoorstellingen

Militaire oefeningen in De Kapel

Hack42 ergens anders
Hack in the Box 2018

BIT Nieuwjaarsborrel 2018

Nieuwjaarsborrel en viering achtjarig bestaan RevSpace

Privacy Wasstraat Bits of Freedom (Sleepwetfestival 2018)

FOSDEM 2018

Hacker Hotel 2018

OSCAL 2018

Openingsfeest Bitlair 3.0

SHA Family Meetup in Bitlair

HaxoGreen 2018

BornHack 2018

Elektromangetic Feild 2018

Hardwear.io 2018

Hacktalk 2018

Holland Strikes Back

LockCon 2018

CCC: 35C3
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Eindbalans

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Activa

- 2018 2017

Betaalrekening 4822.94 3373.59

Spaarrekening 6691.00 6691.00

Debiteuren 847.99 3882.84

Borg 3386.26 3386.26

Voorraden 1400.00 1400.00

Voorraden Bar 4300.00 3767.81

Statiegelden 700.00 990.00

Debiteuren Bar 180.22 846.69

Barrekening 3248.17 600.92

Bar Contant 352.86 1672.23

Totaal 25929.44 26611.34

Debiteuren zijn openstaande deelnemersbijdragen en eventuele andere open facturen die

vanuit de stichting verstuurd zijn. Debiteuren Bar is wat accounts negatief staan in het

barsysteem.

Verdere goederen binnen voorraad waar we geen waarde aan toekennen: Ledjes,

weerstandjes, condensatoren, PLA-filament, kabels, en allerlei meer.
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Eindbalans

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Passiva

- 2018 2017

Eigen vermogen 22931.52 25007.31

Crediteuren 613.00 0.00

Crediteuren Bar 2334.92 1539.03

Leningen 0.00 0.00

Vooruit ontvangen 50.00 65.00

Totaal 25929.44 26611.34

Crediteuren zijn openstaande declaraties en eventuele andere ontvangen facturen die de

stichting nog niet betaald heeft.

Crediteuren Bar is wat accounts positief staan in het barsysteem.
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Kengetallen

Solvabiliteit

Eigen vermogen / totaal vermogen: 0.88

Eigen vermogen / vreemd vermogen: 7.65

Vreemd vermogen / totaal vermogen: 0.12

Solvabiliteit betreft de samenstelling van de passiva-kant van de balans. Dit wordt berekend

om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van onze stichting op de langere termijn.

Eigen en totaal vermogen staan apart aangegeven bij passiva.

Vreemd vermogen is bij passiva het totaal min het eigen vermogen.

Liquiditeit

Current ratio: 8.65

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Quick ratio: 8.18

(Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren: 12 dagen

(Debiteuren / Netto-omzet) x 365

De liquiditeit geeft aan in welke mate onze stichting aan haar lopende

betalingsverplichtingen kan voldoen.

De current ratio is een relatief getal dat aangeeft hoe goed, op korte termijn, schulden

kunnen worden afgelost uit beschikbare middelen. De quick ratio berekent hetzelfde, maar

hierbij worden de voorraden niet meegenomen. Het duurt namelijk even om die te verkopen.
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Toelichting liquiditeit

Eind 2018 stond er nog geld op de rekening van Hack42 dat wij onder de post Crediteuren hebben

geboekt. Dit zie je terug in de ratio's die wat lager zijn dan vorig jaar.

De Crediteuren zijn:

* Enkele openstaande declaraties

* Een klein overschot aan inkomsten van Hack42 on Tour

* De geld-inzamel-actie voor stickers van #findarjen

Dit staat genoteerd als Crediteuren omdat wij het niet zien als geld van/voor Hack42. Alle drie de

genoemde items worden daarom ook nog uitbetaald.

De betalingstermijn van debiteuren is een momentopname. Bij regelmatige facturatie en inkomsten

geeft het aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat facturen betaald zijn. De netto-omzet is hierbij het

facturentotaal, niet de daadwerkelijke inkomsten.

De betalingstermijn debiteuren is in 2018 sterk verbeterd. De berekende termijn betekent dat de

deelnemers gemiddeld binnen 12 dagen hun deelnemersbijdrage betaald hebben. Deze termijn is in

de afgelopen jaren steeds lager geworden, onder andere door het mogelijk maken van automatische

incasso en verbeterde opvolging van de openstaande facturen.
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Winst- en verliesrekening

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

Inkomsten

Post Begroting 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

Bar Overname 0.00 0.00 4409.36

Bar Stortingen 7300.00 8846.60 6152.06

Deelnemer 17000.00 14392.97 16804.08

Donaties 3000.00 2903.68 1849.80

Totaal 27300.00 26143.25 29215.30

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

Uitgaven

Post Begroting 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

Bank 300.00 264.00 261.60

Bar 0.01 85.70 0.00

Bar Donaties 2800.00 0.00 1500.00

Bar Inkopen 4500.00 5987.23 4438.91

Gebouwinrichting 750.00 181.78 183.40

Gebruiksgoederen 500.00 922.10 508.06

Huur 13553.04 13311.02 13553.04

Inrichting 1000.00 1572.09 222.89

Internet 25.00 72.21 21.15

KVK 50.00 0.00 0.00

Postbus 250.00 253.50 235.95

Projecten 750.00 616.46 175.09

Promotie 500.00 744.59 103.48

Verzekering 200.00 193.21 175.63

Afschrijving 0.00 0.00 0.00

Totaal 25178.05 24203.89 21379.20
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Resultaat

€ €

Resultaat

2018 2017

1939.36 7836.10
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Toelichting op de jaarrekening

De inkomsten uit deelnemersbijdragen is lager dan budgettair verwacht. In werkelijkheid is het volledig

binnengekomen, maar daartegenover zijn er ook openstaande debiteuren uit 2016 en 2017

afgeschreven in 2018.

De donaties bestaan uit bijdragen door Vrienden van de Space en enkele donaties door organisaties

waar deelnemers een lezing hebben gegeven.

De kosten voor de bar zijn van bankrekeningen en de accounts die daar aan gekoppeld zijn.

De bar heeft niets gedoneerd aan de stichting in 2018. Het geld stond echter wel klaar op de bar-

rekening, dus dit is kort daarna in 2019 alsnog gebeurd.

De uitgaven onder gebouwinrichting waren voornamelijk voor de metaalwerkplaats. De investering

voor de lounge (banken en vloer) en het flexlab (vloer) worden doorgeschoven naar 2019.

We hebben deelnemers gevraagd om voor 2018 met zinnige suggesties te komen voor investeringen.

Die kregen we. De posten Gebruiksgoederen en Inrichting zijn daardoor hoger uitgevallen dan

oorspronkelijk vastgelegd. Hierbij moet je onder andere denken aan: nieuwe gereedschappen of

repareerkosten voor gereedschappen, zoals een nieuwe laserbuis, maar ook een nieuwe vaatwasser,

reparatiekosten voor de aanhanger, een desoldeerstation, de stereomicroscoop en een

documentscanner.

Onze huurbaas heeft de huur verlaagd, daardoor zijn de uitgaven hiervoor wat lager uitgevallen.

De post Internet bestaat uit een aantal domeinen die de stichting heeft overgenomen.

De grootste post in Promotie is een aanschaf van de nieuwe pennen. Dit is een eenmalige investering

voor de komende jaren. Ook kosten voor de open dagen vallen hieronder.

Met het uitgangspunt dat we meer wilden investeren in 2018 is het positieve resultaat zeer positief!
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Begroting 2019

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

Inkomsten

Post Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2018

Bar Overname 0.00 0.00 0.00

Bar Stortingen 7300.00 7300.00 8846.60

Deelnemer 15900.00 17000.00 14392.97

Donaties 3000.00 3000.00 2903.68

Totaal 26200.00 27300.00 26143.25

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

Uitgaven

Post Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2018

Bank 300.00 300.00 264.00

Bar 75.00 0.01 85.70

Bar Donaties 2800.00 2800.00 0.00

Bar Inkopen 4500.00 4500.00 5987.23

Gebouwinrichting 750.00 750.00 181.78

Gebruiksgoederen 500.00 500.00 922.10

Huur 12100.92 13553.04 13311.02

Inrichting 1000.00 1000.00 1572.09

Internet 25.00 25.00 72.21

KVK 50.00 50.00 0.00

Postbus 250.00 250.00 253.50

Projecten 750.00 750.00 616.46

Promotie 500.00 500.00 744.59

Verzekering 200.00 200.00 193.21

Afschrijving 0.00 0.00 0.00

Totaal 23800.92 25178.05 24203.89
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Toelichting op de begroting

De begroting is gebaseerd op een verwacht gemiddelde van 53 betalende deelnemers in 2019.

De post Bar Stortingen betreft het afromen van contant geld en stortingen van externe rekeningen

naar de Bunq-rekening voor de Bar.

Voor donaties rekenen we op € 2800, waarvan het grootste deel donaties zijn vanuit de bar. Overige

donaties komen vanuit Vrienden van de Space.

Ook in 2019 wordt rekening gehouden met een gelijkblijvende spaarrente van 0%.

We behouden de begroting voor Inrichting en Gebouwinrichting. We gaan dit inzetten om onderhoud

en verbeteringen te doen aan de space, zoals het vervangen van de lounge-banken en de vloeren in

lounge en flexlab.

Voor projecten is in 2019 weer € 750.00 gereserveerd. Ook wordt in 2019 € 500.00 gereserveerd voor

promotie.
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Toelichting op de deelnemersbijdrage

Om inzichtelijk te maken waar de deelnemersbijdragen in 2018 aan zijn uitgegeven is een

overzicht gemaakt. Deze is gebaseerd op de deelnemersbijdrage van € 25,00 per maand omdat

dit de reguliere en daarmee meest gebruikte deelnemersbijdrage is die de stichting hanteert.

Uitgaven deelnemersgeld

De meest betaalde maandelijkse bijdrage van € 25.00 werd als volgt uitgegeven:

Post Percentage Bedrag

Bank 1.8% € 0.46

Bar 0.6% € 0.15

Gebouwinrichting 1.3% € 0.32

Gebruiksgoederen 6.4% € 1.60

Huur 92.5% € 23.12

Inrichting 10.9% € 2.73

Internet 0.5% € 0.13

Postbus 1.8% € 0.44

Projecten 4.3% € 1.07

Promotie 5.2% € 1.29

Verzekering 1.3% € 0.34

Over -26.6% € -6.64

Door afrondingsfouten kan het voorkomen dat het geheel niet op 100% of € 25.00 uitkomt.
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Er is besloten de deelnemersbijdrage in 2019 niet te verlagen danwel te verhogen. De verschillende

bijdragen blijven als volgt:

Deelnemer: € 25,00 per maand

Partner van deelnemer: € 15,00 per maand

Student: € 17,50 per maand

Junior-deelnemer: € 15,00 per maand (16-18 jaar)

Vriend(in) van de space: vanaf € 5,00 per maand

Corporate sponsored membership: vanaf € 42,00 per maand, voor als jouw werkgever/bedrijf

betaald


