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Aan het Bestuur van 
STICHTING OPMAAT 
GOUDA 

Gouda, 14 mei 2021 

Geacht bestuur, 
 
Hierbij bied ik u als penningmeester het rapport aan inzake de jaarrekening 2019.  
 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN 

Oprichting stichting 

De stichting werd opgericht op 26 februari 1997 ten overstaan van mr. A.L.J. Westerhuis, notaris 
te Gouda. 
 
De Stichting heeft uitsluitend ten doel werkzaam te zijn in het belang van de statutair te Gouda  
gevestigde stichting: “Stichting Schouwburgcomplex Gouda”. De stichting tracht dit doel te 
verwezenlijken door het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden en het besteden 
daarvan voor activiteiten en voorzieningen die niet gedekt worden door exploitatie-budgetten, 
zulks ten behoeve van de door Stichting Schouwburgcomplex Gouda geëxploiteerde schouwburg 
en bioscoop, en voorts al hetgeen te verrichten dat daarmee in de ruimste zin verband houdt of 
daartoe bevorderlijk is. 
 
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit inzamelingen, giften en donaties, legaten en 
erfstellingen. 
 
De stichting is op 8 juli 1997 door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling als bedoeld in artikel 24 lid 2 van de Successiewet 1956. Dit heeft tot gevolg dat een 
verlaagd tarief schenkingsrechten is verschuldigd bij schenkingen etc. door derden. 
 
Op 12 april 2005 zijn de statuten van de stichting deels gewijzigd waarbij de voorheen geldende 
maximale termijn van herbenoembaarheid van bestuursleden is komen te vervallen. 
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Op 29 oktober 2018 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij de bepalingen omtrent 
accountantscontrole zijn komen te vervallen. Met ingang van de jaarrekening 2018 heeft er 
derhalve geen accountantscontrole meer plaatsgevonden. 
 

Vaststelling jaarrekening 2018 

De jaarrekening over 2018 is 6 september 2019 vastgesteld.  
Het negatieve resultaat over 2018 ad € 373 is ten laste gebracht van de reserves. 
 
 

Ontvangen schenkingen gedurende 2019 

In 2019 zijn geen schenkingen ontvangen. 
 
 

Bestuur 

Per het einde van het verslagjaar was de bezetting van het bestuur als volgt: 
 
• Mevr. M.M.A. van Rassel             (voorzitter) 
• Dhr. H. Verwaal      (secretaris) 
• Dhr. A.A. Kuiper      (penningmeester) 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
A.A. Kuiper, penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
 
 
A c t i v a  
 
 2019 2018 
         

 € € € € 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa -  3  
 
Liquide middelen 29.082  29.159  
       

       

         

Totaal activa  29.082  29.162 
         



 
Bijlage 1 

bij rapport d.d. 14 mei 2021 
STICHTING OPMAAT, GOUDA 

 -4-  

 
 
 
 

 P a s s i v a  
 
 2019 2018 
         

  €  € 

Eigen vermogen 
Reserves   29.082  29.143 
 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  -  19 

         

Totaal passiva  29.082  29.162 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  2019  2018 
         

   € € 

Baten 

Ontvangen schenkingen   - - 
Te betalen schenkingsrechten   - - 
         

     - - 
 
Rentebaten   3 3 
         

     3 3 

Lasten    

Notariskosten   - (300) 
Algemene kosten   (64) (76) 
     _______ _______

    (61) (376) 
 
         

     (61) (373) 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

Grondslagen van waardering 

Activa en passiva 

Alle posten in de balans worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
 

Grondslagen van resultaatbepaling 

De schenkingen etc. die de Stichting toegezegd krijgt om haar doelstellingen te bereiken worden 
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin zij daadwerkelijk worden 
ontvangen. 
 
Alle overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 2019 2018 
     

 € € 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 

Rente Rabobank internetspaarrekening - 3  
     

 
 
Liquide middelen 

Rabobank internetspaarrekening 28.906 28.900  
Rabobank rekening-courant 176 259  
     

   29.082 29.159 
     

 
 

Eigen vermogen 

Reserves 

Stand per 1 januari 29.143 29.516 
Saldo van baten en lasten over het jaar (61) (373) 
     

Stand per 31 december 29.082 29.143 
     

 
 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Kosten Rabobank rekening-courant 4e kwartaal - 19 
     

   - 19 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 2019 2018 
     

 € € 

Rentebaten 

Rabobank internetspaarrekening 3 3 
     

 
 

Lasten 

Algemene kosten 

Notariskosten - 300 
Bankkosten 64 76 
     

   64 376 
     


