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VOORWOORD 

Voor u ligt de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis te Heusden. 

Hiermee voldoet het bestuur aan haar verplichting om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen 

en vast te stellen en daarmee een getrouw beeld te geven van de vermogenstoestand en de 

volledigheid c.q. juistheid van de baten en lasten over het boekjaar 2017. 

  

Doelstelling 

De Stichting is opgericht in 2004 met als doel  

a. ondersteuning van de doelstellingen van het museum, teneinde het museum voor een breed 

publiek toegankelijk te maken; 

b. fondsenwerving, het vermogen van de stichting wordt direct of indirect besteed aan de collectie 

van het Gouverneurshuis; 

c. het organiseren van lezingen en manifestaties. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting was in het verslagjaar als volgt samengesteld: 

- de heer F.W. Hilwig    (voorzitter) 

- mevr. J.J.W. Buijs-Nijs    (secretaris) 

- de heer J.F. Hettema    (penningmeester) 

- mevrouw C.A.M Groothuis-Hoppenbrouwer  (lid) 

 

ANBI Status 

Per 1 januari 2014 heeft Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis de Culturele ANBI Status 

verkregen onder nr.:  8131 85 518. 

Ingevolge de regelgeving met betrekking tot de ANBI status zal de stichting bij wijze van het afleggen 

van verantwoording, gegevens openbaar maken op de website. 

De stichting is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 1716 3119.  

 
Heusden, augustus 2018 

 

 

 

F.W. Hilwig    J.J.W. Buijs-Nijs    J.F. Hettema 

(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

ACTIVA 

  31-12-2017  31-12-2016

  
  __________  __________ 
  €  € 

 

 

Liquide Middelen 

 

Rabobank  17.660  15.425 
 
 
 
  __________  __________ 
 
  17.660  15.425 
  __________  __________ 
 
 

 

PASSIVA 

  31-12-2017  31-12-2016

  
  __________  __________ 
  €  € 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Overige reserves  10.295  7.925 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Reserveringen  7.250  7.500 

Overige schulden  115  - 

 
 
 
 
  __________  __________ 
 
  17.660  15.425 
  __________  __________ 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

  2017  2016 
 ______________________ ______________________ 
 € € € € 

 

BATEN 

 

Gouverneurs Generaal -  5.000  

Gouverneurs -  - 

Huismeesters 1.250  1.120 

 

Huisvrienden 2.370  883 

- aandeel Stichting Muze van de Gouverneur - 1.185  - 

Diversen 6.098  7.705  
 __________  __________ 
 
  8.533  14.707 
  __________  __________ 
 
Totaal baten  8.533  14.707 

 

 

LASTEN 

 

Uitkeringen Museum  5.370  4.750 

Mutatie Reserveringen uitkeringen  - 250   7.500 

 

Bijdragen  Muze van de Gouverneur  250  350 

 

Kosten Vriendenavonden 327  530 

Bestuurskosten -  42 

Kantoorkosten 111  58 

Contributies & Abonnementen 30  30 

Kosten lezingen etc. 147  223 
 __________  __________ 
 
  615  883 

 

Bankkosten  178  144 
  __________  __________ 
 

Saldo   2.370  1.081 
  __________  __________ 
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ALGEMEEN 

 

Activiteiten 

De Stichting is opgericht in 2004 met als doel  

a. ondersteuning van de doelstellingen van het museum, teneinde het museum voor een breed 

publiek toegankelijk te maken; 

b. fondsenwerving, het vermogen van de stichting wordt direct of indirect besteed aan de collectie 

van het Gouverneurshuis; 

c. het organiseren van lezingen en manifestaties. 
 

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De 

waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. Voor zover niet anders is vermeld geschiedt 

waardering tegen nominale waarde. 

 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Vorderingen 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een bedrag voor 

vermoedelijke oninbaarheid. Dit risico is gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en de lasten van het verslagjaar 

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in 

het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Belastingen 

De stichting is niet onderhevig aan belastingen. 
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TOELICHTING OP BALANS PER 31-12-2017 en STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

In 2017 zijn gelden geworven door zowel Stichting Gouverneurshuis als Stichting Vrienden van het 

Gouverneurshuis, tot een totaal van € 7.605. Deze bijdragen worden binnen de genoemde 

stichtingen de statussen als onderstaand weergegeven, waarbij het aantal van de bijdragen in de 

genoemde categorie bedroegen: 

  2017  2016

   
  ___________  ___________
  
 

Gouverneur Generaal  -  1 

Gouverneur  -  - 

Huismeester  6  8 

Huisvriend  74  37 

 

Daarnaast zijn enkele eenmalige bijdragen ontvangen welke niet onder genoemde categorieën te 

vatten zijn en op verzoek van de gevers hier niet nader gespecificeerd zullen worden. 

 

In het verslagjaar zijn van de verworven middelen €  5.370 uitgekeerd aan Stichting het 

Gouverneurshuis welk bedrag hoofdzakelijk besteed is aan : 

- bekostiging exposities 

- verzorging binnen- en buitenruimte van het gebouw 

 

Rekening houdend met de plannen en wensen die door Stichting het Gouverneurshuis aan de 

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis in de besprekingen kenbaar gemaakt zijn, heeft het 

bestuur besloten reserveringen aan te houden voor: 

- de Canon van Heusden  €  5.000 

- expositie het Geluk van Heusden  €  1.500 

- aanschaf multi-media apparatuur  €     750 

In verband met de verdeling van de inkomsten van Huisvrienden bestaat per balansdatum nog een 

verplichting aan de Stichting Muze van de Gouverneur ad €     115 

 

 

Gedurende 2017 is één Vriendenavond georganiseerd waarvoor de kosten gedeeltelijk voldaan zijn 

uit entreegelden en voor het overige uit de middelen van Stichting Vrienden van het 

Gouverneurshuis.  
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OVERIGE GEGEVENS 

 

Verantwoording 

Statutaire bepalingen omtrent het boekjaar en jaarstukken 

Omtrent het boekjaar en de jaarstukken is in artikel 9 van de statuten van de stichting het volgende 

bepaald: 

 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 

staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans-

en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen 

deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn 

onderzoek  verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 

omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. 

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en 

staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, 

mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden 

gemaakt. 

 

Bestemming saldo jaarrekening 2017 

Het bestuur heeft vastgesteld het batig saldo over het boekjaar 2017 ad. €  2.370  in zijn geheel toe 

te voegen aan de overige reserves.  

 

 

 

 


