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algemeen 

Op 13 januari 2014 is Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo opgericht. Conform de 
statutaire doelstellingen richt de stichting zich op de instandhouding van de kapel op Landgoed 
Willibrordus en bevordert zij de publiekstoegankelijkheid hiervan. De stichting ontwikkelt daartoe 
allerlei activiteiten die daarmee verband houden. De stichting gebruikt voor de kapel de naam Cul-
tuurkoepel Heiloo. 

bestuurssamenstelling 
Marjan Onderwater (voorzitter) 
Jasper Donkers (secretaris)
Nico Adrichem (vervangend penningmeester) 
Hetty Deinum (aspirant penningmeester)
Joep van Dijk
Cas Himmelreich
 
André Harkmans is begin 2018 afgetreden als bestuurslid. De functie van penningmeester 
is tijdelijk vervuld door Nico Adrichem. Ten tijde van dit schrijven en vanaf 1 februari 2019 
wordt deze bestuursfunctie ingevuld door Hetty Deinum. In 2018 zijn Jasper Donkers en Cas  
Himmelreich aangetreden als bestuursleden van de stichting.

De bestuurders krijgen van de Stichting geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het 
bestuur komt maandelijks bij elkaar om geplande activiteiten te bespreken. Twee keer per jaar 
vindt terugkoppeling plaats aan het bestuur GGZ NHN. 

ledenwerving 
De Stichting zet zich actief in om zoveel mogelijk Vrienden te werven. Het streven is 1.000
particulieren en 250 bedrijven. De minimum donatie bedraagt €15 per persoon per jaar voor partic-
ulieren en €50 voor bedrijven. Op 31 december 2018 stond de teller op 436 Vrienden. 

Het jaar 2019 zal in het kader staan van een uitbreiding van de culturele programmering, fond-
senwerving en vrienden-evenementen waaruit een actievere bijdrage van de vrienden moet voort-
komen — zowel financieel als in natura.
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activiteiten 

Literaire Salon met Esther Naomi Perquin    21 februari 2018 
Literaire Salon met Thomas Verborgt & Sjoerd Kuyper  21 maart 2018 
Literaire Salon met Ronald Giphart      24 oktober 2018 
Willibrorduslezing 2019 met Paul Scheffer    3 november 2018
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grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling  
 

grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

inzake jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen volgens 

RJ. 640 'Organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in €.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Vorderingen  

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  

Liquide middelen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  

Eigen vermogen 

Onder het bedrijfsvermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op 

grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.  

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde. Stichting 

Cultuurkoepel Heiloo te Heiloo  
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grondslagen voor de resultaatbepaling  
 

Algemeen  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.  

Netto omzet  

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen 

vergoedingen en hetgeen waarvoor een vergoeding reeds toegekend is.  

Kostprijs omzet  

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de geleverde diensten.  

Afschrijvingen  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming.  

Overige bedrijfskosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben.  

Som der financiële baten en lasten  

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan 

derden betaalde interest. 
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balans per 31 december 2018

Activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Materiele vaste activa - -

Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.605 13.485

Vlottende activa

Vorderingen - 500

Liquide middelen 12.507 8.304

21.112 22.289

Passiva

Eigen kapitaal 21.112 22.249

Vlottende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 40

6



staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ € € €

Netto-omzet 13.381 34.418

Inkoopwaarde van de omzet -7.752 -13.357

Brutowinst 5.629 20.791

Afschrijvingen 4.880 4.880

Overige bedrijfskosten 442 30.363

Som der bedrijfslasten -5.322 35.243

Bedrijfsresultaat 307 -14.452

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 55

Rentelasten en soortgelijke kosten -247 -246

Financiele baten en lasten -247 -191

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 60 -14.643
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toelichting op de balans

Vaste activa

Materiele vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

€

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 24.400

Cumulatieve afschrijvingen -10.915

Boekwaarde per 1 januari 2018 13.485

Mutaties

Investeringen -

Afschrijvingen 4.880

Saldo mutaties 4.880

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 24.400

Cumulatieve afschrijvingen -15.795

Boekwaarde per 31 december 2018 8.605

Afschrijvingspercentages 20%

In 2018 zijn geen investeringen gedaan in de materiele vaste activa.

Vlottende activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen

Handelsdebiteuren - 500

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 6.807 304

Rabobank spaarrekening 5.700 8.000

12.507 8.304
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toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Netto-omzet

Ontvangen bijdragen Vrienden 7.233 6.867

Opbrengst kaartverkoop 'Literaire Salons' 3.180 10.170

Ontvangen donaties Willibrorduslezing 2018 1.081 -

Ontvangen bijdrage Ooijevaar B.V. 1.000 -

Ontvangen bijdrage RaboClubkas 387 303

Ontvangen bijdrage Ijssalon di Fiorentina 250 -

Ontvangen bijdrage Valkering de Graaff Accountants 250 -

Ontvangen bijdrage GGZ-NHN tbhv akoestiek - 15.000

Kaartverkoop 'Cultuurkoepel ziet het licht' - 729

Kaartverkoop 'Optreden Willibrorduslezing' - 510

Ontvangen bijdrage Stichting Keerpunt - 464

Ontvangen bijdragen Vrienden (eenmalig) - 105

13.381 34.148

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 7.752 13.357

Inkoopwaarde omzet

Kosten 'Literaire Salons' 6.663 10.751

Kosten 'Willibrorduslezing' 1.089 1.882

Kosten 'Cultuurkoepel ziet het licht' - 616

Kosten rondleidingen - 108

7.752 13.357

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiele vaste activa 4.880 4.880

Afschrijvingen materiele vaste activa

Stoelen 4.880 4.880

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 959 363

Kantoorkosten 1 -

Schenking aan Koepel BV tbhv akoestiek - 30.000

960 30.363

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 209 252

Representatiekosten 231 -

Websitekosten 415

Overige verkoopkosten 103 111

959 363

Kantoorkosten

Kosten automatisering 1 -

1 -

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente - 55

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 247 246
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