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LIQUIDITEIT
Geld moet vastgelegd of gerapporteerd worden op Aarde.
Indien een onderneming gestart wordt is het van belang een goede boekhouding te hebben, opdat
de Belastingdienst een goed overzicht ontvangt. Dit is van belang voor Nationale Geldstromen.

Met belastinggeld worden doelen ter Algemeen Nut financieel haalbaar gemaakt.

Momenteel is de liquiditeit van de onderneming Kroes Advies Orgaan niet Liquide, december 2016
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SOLVABILITEIT
Indien je onderneemt, zoals Kroes A/O dit doet, dan is er externe financiering nodig.
Op dit moment is er voorfinanciering.
De verhouding tussen het Eigen Vermogen, een onderdeel is dus de liquiditeit
met het totale Vreemd Vermogen.
Normale verhoudingen zijn 1:1 echter het is ook in grote ondernemingen heel goed mogelijk,
afhankelijk van de verwachte en gerealiseerde omzetten en afhankelijk van wat voor soort product
en afzetmarkt de boot vaart , dat de verhoudingen 1: 1,5 ligt.

Doelstelling is om het vreemd vermogen terug te betalen binnen de afgesproken financiële kaders.
Vermogensverstrekker zijn kien. Zij zullen in principe altijd de baas blijven indien je niet aan de
afspraken houdt en dan heb je dus een eerste kapitein als bank in plaats dat jezelf kapitein bent.
Verantwoordelijk ondernemen is dus van belang. Belangrijk is echter dat maatschappelijk gestelde
doelen aanvankelijk niet winstgevend zijn. Dan zijn er pioniers onder de vermogensverstrekkers die
extra rente of opslag vragen.
Daarentegen zijn er in Subsidieland ook verstrekkers die een maatschappelijk belang voorrang
kunnen geven.
Voor Kroes Advies Orgaan wordt de komende periode, jaar 2017, bepalend hoe de financiering
verder uitgebouwd wordt.
De visie en projectenbureau zijn zodanig dat de boot moet drijven en draaien en er omzet , lees
leden werven, behaald moeten worden. Er zijn meerdere vangnetten en er wordt op verschillende
deelmarkten gevist.

De solvabiliteit is momenteel niet aan de orde.
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OMZET EN KOSTEN
De kosten en omzet van de boot New World Online hangt helemaal af van de vangnetten of
visnetten. Dit laatste is het gereedschap om leden te werven.
Kort samengevat is er aan de kostenkant voor 2017 een begroting opgesteld met daarin voor
€ 7.000,= aan kosten.
De opbrengsten, of wel het vissen hangt af waar we gaan vissen en hoe diep wij kunnen gaan vissen.
De eerste helft van 2017 zijn wij nog op ondiep water. Er moet dan eerst kosten aan benzinegeld
betaald worden om onder de mensen in de samenleving te kunnen komen middels promotie.

Er zijn bekende Nederlanders die reeds op de hoogte zijn en midden in de samenleving staan. Via
een of andere weg moet er dan publicatie komen zodat er naamsbekendheid komt. Deze kosten
zitten nog niet in de begroting. Wij, New World Online, hopen op het goede hart van een aantal
mensen.
Aan de andere kant, er is voldoende vis in het water dus het gereedschap om te kunnen vissen, en
goed ook, is aanwezig.

Doelstelling is om eind 2017 een omzet van € 100.000,= te hebben gedraaid. Op het eind van
december 2017 zal terug gekeken worden e n eerst een rapportage opgesteld worden met mogelijke
verbeteringen.

Tot New World Online
december 2016
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AFZET
vier projecten spreken voor zich:
1. webshop
2. webkrant
3. projectenbureau New World Online
4. project Karma UMCG

•

Bij punt drie moet gedacht worden om projecten op het volgend terrein in de markt te
zetten, achtereenvolgens zijn dit POLITIEK, ECONOMIE, RELIGIE, MILIEU

•

de webkrant kan met onderwerpen als Klimaat , economie en Pandemie duidelijk maken dat
ons bewustzijn wel een opkikkertje kan gebruiken en wij Samen de wereld moeten
verbeteren

•

de webshop rendeert alleen als er voldoende naams- en merkbekendheid is van New World
Online

•

Karma bij het UMCG is eind 2016 van start gegaan. Hierin worden gedachten over karma
wetenschappelijk gemeten met psychiater(s) en ander medici.

De vereniging New World Online is gekocht bij een Notaris t e Groningen in 2014.
Doelstelling in de statuten is het product Liefde in de meest ruimste zin des woords in de markt te
zetten. Er moet dus reclame gemaakt worden om Leden in de Vereniging te ontvangen.
Wij proberen eigenlijk een nieuw Verenigd Europa te creëren dat als basis moet gaan dienen voor
een nieuwe Verenigde Naties. Dit laatste is nodig om vooral Milieu en Klimaat aan het eind van deze
Eeuw statutair als uitgangspunt in het new awareness te krijgen onder de miljarden mensen die dan
ook nog op aarde leven.
Met het projectenbureau proberen wij onder de POLITIEK projecten te vermarkten met Klimaat als
uitgangspunt. Doelgroepen zijn vooral scholen die nog te kneden zijn met de webkrant.
De technische kant van de project-uitvoering wordt niet in dit beleidsplan uitgewerkt.
Van Belang is dat er genetwerkt wordt en er Visie gedeeld wordt met beleidsbepalers.
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PRODUCTEN OF PROJECTEN
Het projectenbureau New World Online is gebaseerd op Karma.

Doelstelling i s om projecten in de markt te zetten om een aangenaam Leven te ontvangen en
creëren voor Kroes Advies Orgaan.
•

Biermerk in de markt zetten

•

Biologisch boeren

•

Luchthaven

•

Openbaar Vervoer in Europa

•

Toerisme in Noord Nederland

•

overige projecten die marketing technisch interessant kunnen worden

Hier is geld voor nodig.

Er is een bidbook gemaakt.

Tot new World Online
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