Stichting Vrienden
Rosa Spier Huis
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Bestuur
1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling
Dagelijks bestuur per 31 december 2020
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: mevrouw L.M. van der Goes
Lid: de heer ir. J.B. Crol
Lid: de heer L. Hennink

Oprichting en doel
Na de fusie van de Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis opgericht op 3-7-1968 en de Stichting Voor en Door
Kunstenaars , opgericht op 4-3-1976, is de oprichting van deze Stichting per 1 juli 2018 een feit geworden onder de
naam: Stichting Vrienden Rosa Spier Huis.
Doelstelling
Stichting Vrienden Rosa Spier Huis, hierna te noemen Stichting Vrienden, heeft ten doel het bevorderen van de
belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein en door het
stimuleren van de kunst en kunstwetenschappen in de meest brede zin van het woord:
a) kunstuitoefening en participatie door bewoners;
b) het in/door kunst en gerelateerde wetenschappen verbinden van bewoners en andere kunstenaars en het
algemeen publiek;
c) het ondersteunen van culturele activiteiten, met name exposities, concerten, theatervoorstellingen en
voordrachten;
d) jonge kunstenaars de kans geven op te treden of hun werk ten toon te stellen in het Rosa Spier Huis.
e) alsmede al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Belangrijk is te vermelden dat de Stichting Vrienden voldoet aan de geldende ANBI voorwaarden (Algemeen Nut
Beogende Instellingen).
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Verslag van activiteiten
Financiering
De Stichting heeft in 2020 geen wezenlijke activiteiten ontplooid voor wat betreft het aantrekken van donaties.
Besteding der middelen
De Stichting Vrienden heeft in 2020 een Elektrische pendelkar geschonken aan het Rosa Spier Huis, de bewoners
kunnen deze gebruiken voor uitstapjes of ritjes naar het dorp.
De exploitatie van de culturele activiteiten is voorlopig negatief, vandaar dat de Stichting Vrienden een toezegging
gedaan heeft aan het Rosa Spier Huis om ingaande 2018 gedurende maximaal 3 jaar een bedrag van € 30.000,- per
jaar te subsidiëren. Voor het jaar 2020 is het bedrag van € 30.000 wederom toegekend.
Vermogenspositie
Het afgelopen jaar kwamen geen nieuwe middelen ter beschikking.

Toekomst
De verwachting is dat in Q3 2021 de juridische fusie van Stichting Vrienden Rosa Spier Huis en Stichting Rosa Spier
Huis zal zijn afgerond.
Begroting
Gezien de totale omvang wordt er door Stichting Vrienden Rosa Spier Huis geen begroting opgesteld.
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Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2020

31-12-2020

31-12-2019

1.534
164.819

1.231
180.164

166.353

181.395

Activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2

Totaal activa

Passiva
Stichting vermogen
Algemene reserve

3

135.143

180.185

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten

4

31.210

1.210

166.353

181.395

Totaal passiva
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2.2 Staat van baten lasten over 2020

Baten
Opbrengst boek ‘Een leven lang kunst’
Giften
Som der baten
Lasten
Bijdragen en subsidies
Algemene kosten
Som der lasten
Financiële baten en lasten
Rentebaten of lasten
Beleggingsresultaat
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Het resultaat is als volgt bestemd:
− toevoeging aan de algemene reserve
− onttrekking aan de algemene reserve

31-12-2020

31-12-2019

545
545

50
1.956
2.006

42.604
2.985
45.589

30.000
1.968
31.968

-

27
5.168
5.195

-45.043

-24.767

45.043

24.767

5

6
7

8
9
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2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vrienden Rosa Spier Huis is feitelijk en statutair gevestigd op Hector Treublaan 97, 1251 CG te Laren en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41203506.
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit:
De belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein te bevorderen en
waar te nemen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Algemeen
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van Richtlijn C1
organisaties-zonder-winststreven, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Naar verwachting zal in het
derde kwartaal van 2021 Stichting Vrienden Rosa Spier Huis juridisch fuseren met Stichting Rosa Spier Huis.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van de rechtspersoon.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niets anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale
waarde.
Activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde.
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
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Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten tijdens het verslagjaar. De baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 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.
Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening
voortvloeien.
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
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2.4 Toelichting op de balans
Vorderingen en liquide middelen
31-12-2020

31-12-2019

-

27

1.396
138
1.534

1.081
58
65
1.231

ING rek. courant
ING spaarrekening
Totaal liquide middelen

819
164.000
164.819

162
180.002
180.164

Totaal vorderingen en liquide middelen

166.353

181.395

1. Vorderingen
Te ontvangen bankrente
R/C St. Esseboom
R/C Rosa Spier Stichting
R/C St. Nieuw Rosa Spier Huis
Totaal vorderingen

2. Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar voor de organisatie.
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Passiva
31-12-2020

31-12-2019

3. Stichting vermogen
De mutaties in het stichting vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:

Stichting vermogen per 01-01
Resultaat boekjaar

180.185
-45.043

204.952
-24.767

Stichting vermogen per 31-12

135.143

180.185

31-12-2020

31-12-2019

Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen giften

1.210
30.000

1.210
-

Totaal kortlopende schulden

31.210

1.210

Totaal vermogen en schulden

166.353

181.395

-

4. Kortlopende schulden
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
31-12-2020

31-12-2019

-

50

545
545

300
1.656
2.006

42.604
42.604

30.000
30.000

1.280
1.210
416
80
-2
2.985

226
1.210
532
1.968

-

27
5.168
5.195

5. Baten
Opbrengst boek ‘Een leven lang kunst’
Giften en donaties
Vrienden vouchers
Som der baten

Lasten
6. Bijdragen en subsidies :
Bijdrage aan St Esseboom / Rosa Spier Huis
Totaal bijdragen en subsidies

7. Algemene kosten
Promotionele kosten
Accountantskosten
Marketing & Communicatie
Verzekeringen
Bankkosten
Algemene kosten
Totaal algemene kosten

8. Financiële baten en lasten
Rentebaten
Beleggingsresultaat
Som der financiële baten en lasten
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Vaststelling van de jaarrekening
Het bestuur van Stichting Vrienden Rosa Spier Huis gevestigd te Laren verklaart hierbij, dat de jaarrekening
2020 is vastgesteld in haar vergadering van 22 juni 2021

Resultaatbestemming
Het resultaat is bestemd overeenkomstig de resultaatbestemming zoals opgenomen onder paragraaf 2.2
van deze jaarrekening.

L.M. van der Goes
voorzitter

J.B. Crol
lid

L. Hennink
lid
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming
Er is geen sprake van een statutaire regeling omtrent resultaatbestemming.
Nevenvestigingen
Stichting vrienden Rosa Spier Huis heeft geen nevenvestigingen
Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
De controle verklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring
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