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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 
Stichting Vrienden Museum Belvédère 
Oranje Nassaulaan 12 
8448 MT  Heerenveen 
 
 
 
 
 
 
Kenmerk   Behandeld door    Datum 
51500622/def   vcsh-b/mh    6 juli 2021 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting. 
 
1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
De jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 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 hebben 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 een 
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, 6 juli 2021 
 
Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies 
 
 
 
Origineel getekend door: V.C.S. Holtrop – Brattinga RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorgesteld resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste ac va

Materiële vaste ac va  (1)

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.485 -

Vlo ende ac va

Vorderingen  (2)

Handelsdebiteuren 3.932 2.241
Vorderingen op groepsmaatschappijen - 206.570
Overige vorderingen en overlopende
ac va 249 819

4.181 209.630

Liquide middelen  (3) 457.190 448.364

 462.856 657.994

S ch ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

S ch ngskapitaal  (4)

Overige reserves 376.214 590.528

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan groepsmaatschappijen 76.534 47.255
Belas ngen en premies sociale
verzekeringen 294 843
Overlopende passiva 9.814 19.368

86.642 67.466

 462.856 657.994
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

Baten  (6) 115.030 95.216

Lasten

Overige bedrijfskosten  (7) 106.284 -11.531

Resultaat 8.746 106.747
Afwaardering en overdracht collec e -223.060 -

Resultaat -214.314 106.747
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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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S ch ng Vrienden Museum Belvédère is feitelijk en statutair geves gd op Oranje Nassaulaan 12  te
Heerenveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01100483.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van ac va en passiva

Algemeen

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

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.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste ac va

De s ch ng beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast ac ef aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica es aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het ac ef vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele ac ef te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac ef behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een ac ef hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijk jdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende ac ef.

S ch ng Vrienden Museum Belvédère te Oranjewoud
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenpresta e, inclusief de transac ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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
kredie nstellingen onder kortlopende schulden. 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 de bedragen waartegen de
schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Kosten

De kosten 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.
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Overheidssubsidies

Exploita esubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploita etekort zich hee  voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste ac va worden in mindering gebracht
op het desbetreffende ac ef en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle
voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1. Materiële vaste ac va

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 1.389
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.389

-

Muta es 
Investeringen 224.545
Desinvesteringen -224.449
Afschrijving desinvesteringen 1.389
Afschrijvingen -

1.485

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 1.485
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -

1.485

Het bestuur van de S ch ng SMBO hee  in 2020 het voornemen geuit de collec e over te willen
dragen aan de S ch ng ter kwij ng van de schuld van SMBO aan de S ch ng. De S ch ng hee
met deze overdracht ingestemd en hee  aansluitend besloten de collec e onder te brengen bij de
S ch ng Depot Museum Bélvedère (SDMB) en deze om niet over te dragen. Als gevolg van deze
transac e zijn nu alle  museale eigendommen ondergebracht bij de SDMB.

Deze overdracht is bij overeenkomst van 10 mei jl. geëffectueerd, tussen de besturen van SDMB en
de s ch ng enerzijds (voor wat betre  de collec e) en SMBO en de s ch ng anderzijds (voor wat
betre  overdracht en verrekening met de rekening-courant).
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2. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 4.088 2.342
Voorziening dubieuze debiteuren -156 -101

3.932 2.241

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

S ch ng Museum Belvédère Oranjewoud - 206.570

Over het gemiddeld rekening-courantsaldo is geen (2019: 0%) rente berekend. 
In de bestuursvergadering in 2020 is besloten om de verzameling kunstwerken die in het bezit zijn
van S ch ng Museum Belvédère Oranjewoud over te dragen als betaling van haar schuld aan
S ch ng Vrienden Museum Belvédère. Het restant van de vordering wordt kwijtgescholden.

Overlopende ac va

Rente 249 819

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 52.660 44.653
Rabobank, spaarrekening 154.530 45.055
Rabobank, vermogensparen (vj: deposito) 250.000 358.656

457.190 448.364

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de s ch ng.
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4. S ch ngskapitaal

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 590.528 483.781
Resultaatbestemming boekjaar -214.314 106.747

Stand per 31 december 376.214 590.528

5. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan groepsmaatschappijen

S ch ng Museum Belvédère 76.534 47.255

Over het gemiddeld rekening-courant saldo is geen (2019 : 0%) rente berekend. 
Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Belas ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas ng 294 843

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.250 1.200
Rente- en bankkosten 6 7
Doorberekende kosten St. Museum Belvédère 8.387 17.784
Overige overlopende passiva 156 101
Vooruitontvangen vriendenbijdragen 15 276

9.814 19.368

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

6. Baten

2020

€

2019

€

Sponsoring 41.336 22.710
Gi en 29.375 28.712
Financiële baten 148 720
Bijdrage vrienden 44.171 43.074

115.030 95.216

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst.

7. Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 5.953 8.013
Algemene kosten 1.431 2.323
Doorberekend door S ch ng Museum Belvedère 6.166 15.827
Bijdrage aan S ch ng Museum Belvédère 64.224 -37.694
Kwijtschelding vordering 28.510 -

106.284 -11.531

Origineel ondertekend door bestuur voor akkoord
Oranjewoud, 6 juli 2021

E.J. Rotshuizen P. Rienks 

B.E.E. Hoekstra - Greve

S ch ng Vrienden Museum Belvédère
Oranje Nassaulaan 12
Heerenveen
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de s ch ng valt binnen de door de wet, in ar kel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
s ch ng vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

2                Verwerking van het verlies 2020

Na de on rekkingen en dota es aan de bestemmingsreserve en fondsen stelt het bestuur voor om
het restant van het resultaat over 2020 ad nega ef € 214.314 toe te voegen en bij verlies te
on rekken, aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling in de bestuursvergadering is
dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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