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Van der Wiel Accountancy Belasting & Advies is de handelsnaam van Van der Wiel Consultancy B.V. (KvK 01173764) 

Op diensten verleend door deze vennootschap zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. 

 

T.a.v. het bestuur van 

Stichting Vrienden Museum Belvédère 

Oranje Nassaulaan 12 

8448 MT  Heerenveen 

 

 

 

 

Kenmerk   Behandeld door    Datum 

51500622/u_8977  vcsh-b/ mh    31 mei 2019 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting. 

 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

De jaarrekening 2018 van Stichting Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.  

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 

2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de  

jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast.  

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u  

ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met 

de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan.  

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden Museum 

Belvédère. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat 

stellen om een oordeel te geven of en conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van 

de jaarrekening.  
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende  

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants  

(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij  

de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben  

uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

 

Joure, 31 mei 2019 

 

Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies 

 

 

 

Origineel getekend door: V.C.S. Holtrop – Brattinga RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorgesteld resultaatbestemming)

31 december

2018

€

31 december

2017

€

ACTIVA

Vlo/ende ac�va

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 1.648 2.852

Vorderingen op groepsmaatschappijen 151.570 121.570

Overige vorderingen en overlopende ac*va 878 1.546

154.096 125.968

Liquide middelen  (2) 466.072 444.103

 620.168 570.071

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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31 december

2018

€

31 december

2017

€

PASSIVA

S�ch�ngskapitaal  (3)

Overige reserves 483.781 355.798

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan groepsmaatschappijen 111.284 197.515

Belas*ngen en premies sociale verzekeringen 2.979 1.195

Overlopende passiva 22.124 15.563

136.387 214.273

 620.168 570.071
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

Baten  (5) 105.789 104.793

Lasten

Afschrijvingen  (6) - 161

Overige bedrijfskosten  (7) -22.194 89.892

-22.194 90.053

Bijdrage S*ch*ng Vrienden Museum Belvedère - -

Resultaat 127.983 14.740

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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3                ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Ac�viteiten

De ac*viteiten van S*ch*ng Vrienden Museum Belvédère, statutair geves*gd te Oranjewoud

bestaan voornamelijk uit het scheppen, verbreden en instandhouden van maatschappelijk draagvlak

voor - en het ondersteunen, zowel financieel, materieel als immaterieel van het Museum Belvédère

te Oranjewoud.

Ves�gingsadres

S*ch*ng Vrienden Museum Belvédère (geregistreerd onder KvK-nummer 01100483) is feitelijk

geves*gd op Oranje Nassaulaan 12 te Oranjewoud.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte

van het voorgaande jaar.

Scha�ngen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat het bestuur van S*ch*ng Museum Belvédère zich over verschillende zaken een oordeel

vormt, en dat het bestuur schaGngen maakt die essen*eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schaGngen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelich*ng op de betreffende jaarrekeningposten.

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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Grondslagen voor de waardering van ac�va en passiva

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Ac*va en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke

waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en

de winst-en-verliesrekening zijn referen*es opgenomen. Met deze referen*es wordt verwezen naar

de toelich*ng.

Vorderingen en overlopende ac�va

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder a@rek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Voorzover niet anders vermeld hebben de vorderingen en overlopende ac*va een loop*jd van

korter dan één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop*jd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-

instellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor*seerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac*ekosten is de geamor*seerde kostprijs gelijk aan

de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der

lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij

voorzienbaar zijn.

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de neNo-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.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste ac*va zijn berekend door middel van vaste percentages van

de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste ac*va zijn begrepen onder de

afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht

op vervangende investeringen.

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Vlo/ende ac�va

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.648 2.852

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

S*ch*ng Museum Belvédère Oranjewoud 151.570 121.570

Over het gemiddeld rekening-courantsaldo is geen (2017 : 0%) rente berekend. 

Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.

Overlopende ac�va

Rente 878 1.496

Nog te factureren bedragen - 50

878 1.546

S�ch�ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 63.239 42.767

Rabobank, spaarrekening 45.050 45.000

Rabobank, vermogensparen (vj: deposito) 357.783 356.336

466.072 444.103

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de s*ch*ng.

3. S�ch�ngskapitaal

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 355.798 341.058

Resultaatbestemming boekjaar 127.983 14.740

Stand per 31 december 483.781 355.798

4. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan groepsmaatschappijen

S*ch*ng Museum Belvédère 111.284 197.515

Over het gemiddeld rekening-courant saldo is geen (2017 : 0%) rente berekend. 

Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas*ng 2.979 1.195

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.000 1.000

Rente- en bankkosten 17 8

Doorberekende kosten St. Museum Belvédère 21.107 14.555

22.124 15.563

ZEKERHEDEN

Verstrekte zekerheid Kredie�nstelling

Als zekerheid voor de door de Rabobank verstrekte lening ad € 1.425.000 aan S*ch*ng Museum

Belvédère Oranjewoud hee@ S*ch*ng Vrienden van Museum Belvédère zich mede aansprakelijk

gesteld. Alsmede is er een pandrecht geves*gd op alle huidige en toekoms*ge vorderingen op

rekening NL76 RABO 3317 6620 42.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5. Baten

2018

€

2017

€

Sponsoring 63.801 66.006

Bijdrage vrienden 41.238 37.426

Financiële baten 750 1.361

105.789 104.793

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst.

6. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste ac�va

Andere vaste bedrijfsmiddelen - 161

7. Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 7.810 5.650

Algemene kosten 2.329 1.530

Doorberekend door S*ch*ng Museum Belvedère 18.207 12.288

Bijdrage aan S*ch*ng Museum Belvédère -50.540 70.424

-22.194 89.892

Origineel ondertekend door bestuur voor akkoord

Oranjewoud, 31 mei 2019

E.J. Rotshuizen J.G.M. Koppers 

H.F. van der Palm

S*ch*ng Vrienden Museum Belvédère

Oranje Nassaulaan 12

Heerenveen
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