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1. Algemeen 

1.1. Gegevens: 

Statutaire naam:  Stichting Nieuw Rosa Spier Huis 

Gevestigd:  Laren 

Rechtsvorm: Stichting  

Inschrijving KVK: 32140892 

Fiscaal nr.:  8199.75.308 

1.2. Raad van Toezicht en  Bestuur: 

In 2016 is de opbouw van het bestuurlijk orgaan gewijzigd.  Er was sprake van een Raad van 

Toezicht én een bestuur. Deze structuur werd als onnodig zwaar ervaren.  De Raad van Toezicht 

is komen te vervallen. De  zittende bestuurder van het Rosa Spier Huis (en van Stichting 

Esseboom) trad toe tot het Bestuur van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis.   

Bestuur per 31-12-2016 

• Voorzitter,  Dhr. drs. R.F. Havenga 

• Penningmeester,  Mw. J.M.H. Hammann 

• Lid, Dhr. E. van Ginkel 

• Lid,  Mw. B. Wassenaar 

• Secretaris,  Mw.  K. Annaert (Directeur-Bestuurder Rosa Spier Huis) 

1.3. Doelstelling  

De stichting Nieuw Rosa Spier Huis is opgericht op 16 september 2008 en is in het leven 

geroepen om de financiële middelen voor de culturele delen van de nieuwbouw bijeen te 

brengen.  De doelstelling luidt: 

 

1. Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft ten doel de Rosa Spier Stichting en de met haar in een 

groep verbonden rechtspersonen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot Stichting 

Esseboom te ondersteunen in het uitdragen en uitoefenen van de doelstelling in de meest 

ruime zin van het woord. Zij zal zich daarbij primair richten op het – ten behoeve van de 

nieuwe vestiging van het Rosa Spier Huis – conform haar doelstelling- gewaarborgd blijft en 

al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 

2. Stichting Nieuw Rosa Spier Huis tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van 

financiële middelen, op alle daartoe geëigende manieren, waaronder begrepen het werven 

van fondsen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimte zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 

van dit artikel opgenomen doelstelling van Stichting Nieuw. 

3. Het vermogen van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis wordt gevormd door schenkingen, 

legaten,  erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen 

van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis dient ter verwezenlijking van het doel van Stichting. 

Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van Stichting Nieuw 

Rosa Spier Huis beschikken als ware het zijn eigen vermogen.  

4. Stichting Nieuw Rosa Spier Huis mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs 

nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar 

doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als 

een erflater of schenker zulks heeft bepaald. 

 

 

 



Pagina 4 

 

 

 

 

 

1.4. Activiteiten  

De Stichting heeft in het kader van haar doelstelling  de voorbereidingen getroffen voor de 

fondsenwerving en is daar in de loop van 2016 mee gestart aangezien de  ontwikkelingen rond 

de nieuwbouw daar  aanleiding  toe gaven.   

De statuten zijn op 9  juni 2016 gewijzigd teneinde te voldoen aan de ANBI-eisen en de nieuwe 

bestuur inrichting.  
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Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers per 31 december 2015

Ref 31-12-2016 31-12-2015 Ref 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

ACTIEF PASSIEF

Overige vorderingen 1 0 3.124 Eigen vermogen 3 -55.300 0

Kortlopende schulden (< 1 jaar) 4 55.304 3.267

Liquide Middelen 2 4 143

Totaal 4 3.267 Totaal 4 3.267
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Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Resultatenrekening over 2016 met vergelijkende cijfers over 2015

Ref

€ € € €

Bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 5 0 153.719

0 153.719

Bedrijfslasten

Overige bedrijfskosten 6 55.300 7.788

Som der bedrijfslasten 55.300 7.788

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -55.300 145.931

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve -55.300 145.931

-55.300 145.931

2016 2015
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving(met name C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven). De jaarrekening is 
opgesteld in euro's.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is opgesteld uitgaande van de 
continuiteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het voorgaand jaar.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Activa en passiva
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 passiv opgenomen tegen nominale waarden

Vorderingen worden bij eerste verkrijging opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courant schulden zijn indien van toepassing opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden 
aan dit boekjaar toegerekend.
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Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

1. Overige vorderingen

Met Rosa Spier Stichting te verrekenen kosten 0 3.124

0 3.124

31-12-2016 31-12-2015

€ €

2. Liquide middelen

NL28 RABO 0147 9784 83 4 143

4 143

3. Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:

Resultaat- Overige 

31-12-2015 bestemming mutaties 31-12-2016

€ € € €

Algemene Reserve 0 -55.300 0 -55.300

Totaal eigen vermogen 0 -55.300 0 -55.300

4. Kortlopende schulden (< 1 jaar) 31-12-2016 31-12-2015

€ €

R.C. Stichting Rosa Spier Huis 51.786 0

R.C. Stichting Esseboom 1.724 0

Nog te betalen kosten 1.794 3.267

55.304 3.267

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Geen
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Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Toelichting op de resultatenrekening

2016 2015

€ €

5. Overige bedrijfsopbrengsten

Gift Rosa Spier Stichting 0 153.719

0 153.719

6. Overige bedrijfslasten

Wervingskosten Fondsen 49.612 6.177

Advieskosten 2.752 0

Administratiekosten 530 496

Accountantskosten 5 1.250 1.250

Bankkosten 123 65

Overige kosten 2.555 0

Vrijval reserveringen oude jaren -1.523 -200

55.300 7.788
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Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Nieuw Rosa Spier Huis heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en 

goedgekeurd in de vergadering van 20 juni 2017.

Statutaire regeling resultaatbestemming

Geen 5

Verwerking resultaat

Het resultaat boekjaar is onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting.

Dhr. R.F. Havenga, voorzitter

Mevr. K. Annaert, secretaris

Mw. J.M.H. Hammann, penningmeester

 

Dhr. E. van Ginkel, lid

Mw. B. Wassenaar, lid
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