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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
 

 

  31 december 
2020 

 31 december 
2019 

  € € 
ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA  
  

Vorderingen    

Overige vorderingen 1  243.000   1.215.000  
    
Liquide middelen 2  1.033.307   -  

      

Totaal activazijde   1.276.307   1.215.000  

 
PASSIVA 

VERMOGEN 3 
  

Stichtings kapitaal   775.200   1.215.000  
    
KORTLOPENDE SCHULDEN  

  

Te betalen bijdrage projecten 4  501.107   -  

      

Totaal passivazijde   1.276.307   1.215.000  
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-01-20 TOT EN 
MET 31-12-20  

 
 

 1-1-2020 / 31-12-2020   5-11-2019 / 31-12-2019  

 

 € € € € 

INKOMSTEN 5  77.500    1.215.000   
Uitgaven projecten 6  -513.607    -   

BRUTOWINST 
 

 
 -436.107  

 
 1.215.000  

Algemene beheerskosten 7   3.693    -  

BEDRIJFSRESULTAAT 
 

 
 -439.800  

 
 1.215.000  
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 01-01-20 TOT 
EN MET 31-12-20  

 

  

 

 1-1-2020 / 31-12-2020  

 

 5-11-2019 / 31-12-2019  

 
 € € € € 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

     

Bedrijfsresultaat    -439.800    1.215.000  
      

Verandering in werkkapitaal      

Afname (toename) van overige vorde-
ringen 

1  

 972.000    -1.215.000   
Toename (afname) van overige 
schulden (exclusief banken) 

 

 501.107    -   
    1.473.107    -1.215.000  
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 

  1.033.307    -  
Mutatie geldmiddelen    1.033.307    -  
  

 
Verloop mutatie geldmiddelen 

Geldmiddelen aan het begin van de periode   -    -  
Toename (afname) van geldmiddelen   1.033.307    -  
Geldmiddelen aan het einde van de periode   1.033.307    -  
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1.4  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de onderneming   

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  

Stichting Fonds Gouda 750 is feitelijk gevestigd op Jeruzalemstraat 11, 2801 JE te Gouda en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76299457. 

Algemene toelichting   

De belangrijkste activiteiten van de onderneming   

De activiteiten van Stichting Fonds Gouda 750 bestaan voornamelijk uit het verdelen van subsidies en 
verkregen sponsorgelden over de initiatieven in het kader van de viering van Gouda 750.   
 
De stichting is opgericht op 5 november 2019 en heeft de ANBI status. 

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. 

Grondslagen   

Vorderingen   

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van 
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van 
de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 
op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen   

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vlottende activa   

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 
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Eigen vermogen   

 
Het eigen vermogen bestaat uit de resultaten van de voorgaande jaren. Het totaal van deze resultaten 
vormt een bestemmingsreserve. Deze reserve zal worden aangewend voor toekomstige aanvragen voor 
bijdragen aan projecten in het kader van de viering van Gouda 750 jaar. 

Kortlopende schulden   

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat   

Het resultaat wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de subsidies en bijdragen van sponsoren 
enerzijds en de toezeggingen door het Fonds aan activiteiten in het kader van de viering van Gouda 750 
anderzijds. Zowel de subsidies, de sponsorgelden als de toezeggingen worden verantwoord op het 
moment dat deze aan het fonds zijn bevestigd, c.q. door het fonds zijn toegezegd. 
 

Algemene beheerskosten   

Onder algemene beheerkosten worden kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die het 
functioneren van de organisatie mogelijk maken. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen beloning. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

1  OVERIGE VORDERINGEN 

Subsidie gemeente Gouda  243.000   1.215.000  
 
De door de gemeente Gouda verstrekte incidentele subsidie heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 
2022. Hiervan wordt, in gelijke bedragen per kwartaal, € 972.000 aan de stichting uitgekeerd in 2020; € 
182.250 in 2021 en € 60.750 in het eerste kwartaal van 2022. 
 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

2  LIQUIDE MIDDELEN 
Rabobank  1.033.307   -  
 
3  VERMOGEN 
 
 Stichtings- ka

pitaal 
 € 

Stand per 1 januari 2020 
 

Vermogen   1.215.000  
Resultaat boekjaar   -439.800  

Totaal bedrijfsvermogen per 31 december 2020  775.200  
 
Het vermogen per 31 december vormt een bestemmingsreserve ten behoeve van aan toekomstige 
projecten in het kader van Gouda 750 toe te kennen bijdragen. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 
  

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

4  TE BETALEN BIJDRAGE PROJECTEN 

Toegekende bijdragen minus voorschotten  501.107   -  
 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

Verloop te betalen bijdrage projecten 
Stand begin boekjaar   -   -  
Toegekende bijdragen   513.607   -  
Betaalde voorschotten   -12.500   -  
Totaal   501.107   -  
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 
VERPLICHTINGEN   

De reserveringen voor het openings- en slotfeest zijn niet in de balans opgenomen. De financiële ruimte 
voor deze activiteiten is afhankelijk van het vermogen dat de Stichting, na aftrek van de toegezegde 
verplichtingen, bij elkaar kan brengen.  
 
Momenteel worden deze kosten ingeschat op circa € 620.000. Mocht het stichtingsvermogen dit bedrag 
niet bereiken, dan zal het ter beschikking gestelde bedrag voor deze activiteiten worden verlaagd tot het 
bedrag dat wél aanwezig is. 
 
Bij de organisatie van het openings- en slotfeest wordt rekening gehouden met deze situatie teneinde te 
voorkomen dat er een tekort ontstaat. 
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1.6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING 
BRUTOMARGE 

 

 
1-1-2020 / 
31-12-2020 

5-11-2019 / 
31-12-2019 

 

€ € 

5  INKOMSTEN 

Toezegging subsidie gemeente Gouda  -   1.215.000  
Toegezegde sponsorgelden  75.000   -  
Giften en donaties  2.500   -  
 

 77.500   1.215.000  
 

 
1-1-2020 / 
31-12-2020 

5-11-2019 / 
31-12-2019 

 

€ € 

6  UITGAVEN PROJECTEN 

Toegezegde bijdragen projecten  513.607   -  
 
Gemiddeld aantal werknemers 

1-1-2020 / 31-12-2020  
 Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers  Geen  
5-11-2019 / 31-12-2019  

 Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers  Geen  
 

 
1-1-2020 / 
31-12-2020 

5-11-2019 / 
31-12-2019 

 

€ € 

7  ALGEMENE BEHEERSKOSTEN 

Kantoorkosten  3.094   -  
Algemene kosten  599   -  
 

 3.693   -  
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1-1-2020 / 
31-12-2020 

5-11-2019 / 
31-12-2019 

 

€ € 

KANTOORKOSTEN 

Drukwerk  1.871 -  
Assurantiepremie  1.087 -  
Bankkosten  136 -  
 

 3.094 -  
 

 
1-1-2020 / 
31-12-2020 

5-11-2019 / 
31-12-2019 

 

€ € 

ALGEMENE KOSTEN 

Advertenties en reclame  599   -  
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Aan het bestuur van 15 augustus 2022

Stichting Fonds Gouda 750

Jeruzalemstraat 11

2801 JE  GOUDA

Gouda, 17 augustus 2022

Ref.: HdP/910013

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarrekening over 2020 van Stichting Fonds Gouda 750

te Gouda.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend

J. Slingerland AA

Stichting Fonds Gouda 750

De jaarrekening van Stichting Fonds Gouda 750 te Gouda is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020, 

met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende 

regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 

slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van 

de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fonds Gouda 750.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags‑ en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat 

wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.




