
 

 
 

 

Stichting Nalaten aan Cultuur
's-Gravenhage

Rapport inzake de

Jaarrekening 6 juli 2021 tot en met 31 december 2021

Statutaire vestigingsplaats: 's-Gravenhage

Adres : Denneweg 124 2514 CL 's-Gravenhage

1



 

 

 

 

 

 

  

 Inhoudsopgave

Pagina

ADMINISTRATIEVERSLAG

Opdracht 3

Algemeen 3

Resultaten 4

Financiële positie 5

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021 7

Staat van baten en lasten over de periode 06-07-2021 tot en met 31-12-2021 8

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9

Toelichting op de balans 10

Toelichting op de staat van baten en lasten 11

2



 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting Nalaten aan Cultuur
Ter attentie van mr. Rien Meppelink
Denneweg 124
2514 CL 's-Gravenhage

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

ALGEMEEN

Oprichting stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 6 juli 2021. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 83326340.

Doelstelling van de stichting

Doelstelling van Stichting Nalaten aan Cultuur, statutair gevestigd te 's-Gravenhage is:
(a) het bevorderen van de bewustwording van de mogelijkheden  om bij testament vermogen na te laten aan
culturele instellingen;
(b) het vergroten van de kennis en informatie met betrekking tot het nalaten van vermogen aan culturele
instellingen;
en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord, mits in het algemene belang.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
(a) de heer mr. Rien Henk Meppelink (voorzitter)
(b) mevrouw Marije van der Pas (penningmeester)
(c) de heer Piet Heijn Schoute (secretaris)
(d) de heer Maurits Alexander Musch (bestuurslid)
(e) mevrouw Mathilde  Alexandra Smit (bestuurslid)

3



 

 

 

 

 

 

  

 
RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

06-07-2021 / 31-12-2021
€ %

Nettobaten 102.750 100,0

Overige lasten 71.187 69,3

Totaal van som der kosten 71.187 69,3

Totaal van netto resultaat 31.563 30,7
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021
€ %

Activa

Vorderingen 3.267 7,7
Liquide middelen 39.204 92,3

42.471 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 31.563 74,3
Kortlopende schulden 10.908 25,7

42.471 100,0
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

JAARREKENING
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-december-2021
€ €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 3.267

Liquide middelen 2 39.204

Totaal activazijde 42.471

Passiva

Stichtingsvermogen 3 

Overige reserve 31.563

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4 5.639
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 5 4.169
Overige schulden en overlopende passiva 6 1.100

10.908

Totaal passivazijde 42.471
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 06-07-2021 TOT EN MET 31-12-2021 

06-07-2021 / 31-12-2021
€ €

Nettobaten 7 102.750
Lasten
Overige lasten 8 71.187

Totaal van netto resultaat 31.563

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 31.563
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Nalaten aan Cultuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva 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.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021
€

1  Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 3.267

31-12-2021
€

2  Liquide middelen

Van Lanschot (NL81 FVLB  0699 3471 22) 39.204

3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reser-

ve
€

Stand per 6 juli 2021
-

Uit resultaatverdeling 31.563

Stand per 31 december 2021 31.563

Kortlopende schulden

31-12-2021
€

4  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 5.639

5  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.169

6  Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 1.100
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Stichting Nalaten aan Cultuur te 's-Gravenhage

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

06-07-2021 /
31-12-2021

€

7  Nettobaten

Bijdrage deelnemers 95.750
Doorbelaste websitekosten 7.000

102.750

8  Overige lasten

A. Deelnemerskosten 62.937
B. Organistatiekosten 8.250

71.187

A. Deelnemerskosten

Kennisdelingsbijeenkomst 560
Kosten website deelnemers 7.000
Campagnekosten 2021 55.377

62.937

B. Organistatiekosten

Overige kantoorkosten 387
Secretariaat en financiële ondersteuning 6.175
Bedrijfsverzekering 83
Website onderhoudskosten 1.605

8.250

's-Gravenhage, 

Stichting Nalaten aan Cultuur

mr. R.H. Meppelink (voorzitter) mw. M. van der Pas
(penningmeester)
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