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STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1)
Handelsdebiteuren                 -                   -   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 28.584 7.478
Overige vorderingen en overlopende activa 12.561 15.703

41.145 23.180

Liquide middelen 2) 416.682 669.915

Totaal activa 457.827 693.095

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3)
Egalisatiereserve 52.199 52.122

Bestemmingsreserves                 -                   -   

52.199 52.122

Langlopende schulden 4) 70.000 70.000

Kortlopende schulden 5)
Schulden aan leveranciers 47.342 16.338
Belastingen en premies sociale verzekeringen                 -             1.155 
Overige schulden en overlopende passiva 288.286 553.480

335.629 570.973

Totaal passiva 457.827 693.095

31 december 2021 31 december 2020



STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
 Begroting 

2021 
2020

BATEN

Directe opbrengsten 6) 55.250 100.250 39
Subsidies & bijdragen 7) 949.362 998.250 389.765
Som der baten 1.004.612 1.098.500 389.804

LASTEN
Personeel 8) 211.463 183.562 90.313
Bureaukosten 9) 124.772 92.347 55.666
Educatie 10)           20.421 18.755 31.805
Activiteitenkosten 11) 647.880 791.764 211.980

Som der lasten 1.004.535 1.086.428 389.765

Saldo van baten en lasten 77           12.072 39

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking egalisatiereserve 77           12.072 39
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve                   -                     -                   -   

77           12.072 39



STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

3.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald. 

3.2 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATSBEPALING

Algemeen

Subsidies & Bijdragen  

Donaties & Giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst met uitzondering van vooruitontvangen bedragen. 

Personeelsbelonignen

Overige lasten

Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 'Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven', die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij 
de waardering rekening gehouden. 

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; de lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten 
worden gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en 
lasten verantwoord. 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zijn betrekking hebben. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De activiteiten van Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (geregistreerd onder KvK-nummer 41053716) 
bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor kunstbeoefening en de organisatie van culturele evenementen. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.



OVERIGE GEGEVENS








