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-2-

Stichting Steunberen van de Sint-Jan
T.a.v. het bestuur
Oude Rijksweg 38
5268 BV HELVOIRT

Dreumel, 28 februari 2018

Geacht bestuur,
Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

1.1 Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Steunberen
van de Sint-Jan te Helvoirt samengesteld. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
staat van baten en lasten over 2017 met de bijbehorende toelichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren
en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte
gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2 Algemeen
Activiteiten
Stichting Steunberen van de Sint-Jan is opgericht op 5 maart 2013 en heeft ten doel het bijeenbrengen van
geldmiddelen ten behoeve van de in- en uitwendige restauratie en onderhoud van de Kathedrale Basiliek van
Sint-Jan te 's-Hertogenbosch teneinde deze kerk in haar totaliteit als monument voor de toekomst voor
Nederland te behouden, welke geldmiddelen na aftrek van voor verwerving daarvan gemaakte kosten ten
goede komen van en worden afgedragen aan Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57409560.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- J.H.M. Ackermans, voorzitter;
- L.G.L.M. van Well, penningmeester;
- H.W.G. Cox, lid;
- M.W.J. van de Linden, lid;
- R. Spermon, lid en
- M. Geeraedts, lid.
Culturele ANBI
De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele activiteit. Zij is vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting.

Wij vertrouwen er op hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn
wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Drevu advies

P. van de Mast
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

ACTIVA

31 december 2016
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[1]

75.317

[2]

Totaal activazijde
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76.959
75.317

76.959

28.222

11.542

103.539

88.501
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve

[3]

91.978

31 december 2016
€
€

71.642
91.978

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

[4]

3.603
7.958

Totaal passivazijde
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71.642

1.347
15.512
11.561

16.859

103.539

88.501
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017

€
Baten uit fondsenwerving

[5]

Overige kosten
Som der kosten

[6]

2017
€

€

111.024
19.046

Saldo van baten en lasten
Dotatie continuïteitsreserve
Resultaat
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2016
€
92.584

20.942
19.046

20.942

91.978
-91.978
-

71.642
-71.642
-
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Verbonden partijen
Stichting Steunberen van de Sint-Jan is aan te merken als verbonden partij van Stichting Nationaal Monument
Sint-Jan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn daar waar nodig geherrubriceerd om
vergelijking met 2017 mogelijk te maken.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt 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.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt 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.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van de stichting is
gewaarborgd.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.
Baten
Baten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, waarbij opgemerkt dat
baten afkomstig van donateurs, giften en schenkingen worden verantwoord op het moment van ontvangst.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa [1]
Vooruitbetaalde bijdrage Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
Nog te ontvangen bijdragen

Liquide middelen [2]
Rabobank
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

74.317
1.000
75.317

75.959
1.000
76.959

28.222

11.542
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

Continuïteitsreserve [3]
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Bijdrage restauratie Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

71.642
91.978
-71.642
91.978

56.135
71.642
-56.135
71.642

31-12-2017
€

31-12-2016
€

6.000
1.000
951
7
7.958

7.000
1.000
200
45
7.267
15.512

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva [4]
Vooruitontvangen bijdragen
Accountantskosten
Kosten secretariaat
Overige kosten
Kosten requiem

- 12 -

Stichting Steunberen van de Sint-Jan te Helvoirt

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit fondsenwerving [5]
Bijdragen lijfrenten
Bijdragen bedrijven, fondsen en instellingen
Overige bijdragen

2017
€

2016
€

80.000
25.500
5.524
111.024

65.000
23.500
4.084
92.584

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2017 waren er, net als in 2016, geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen
voor hun inspanningen geen bezoldiging.

Overige kosten [6]
Beheer- en administratiekosten
Kosten fondsenwerving

Beheer- en administratiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Portokosten
Rente en bankkosten
Overige kosten

Kosten fondsenwerving
Kosten secretariaat
Kosten communicatieondersteuning
Representatiekosten

2.290
16.756
19.046

2.430
18.512
20.942

1.089
657
480
64
2.290

1.321
373
612
60
64
2.430

7.316
5.808
3.632
16.756

6.079
4.719
7.714
18.512

Helvoirt, 28 februari 2018
Stichting Steunberen van de Sint-Jan

J.H.M. Ackermans

L.G.L.M. van Well

H.W.G. Cox

M.W.J. van de Linden

R. Spermon

M. Geeraedts
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens
3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Stichting Steunberen van de Sint-Jan kan volgens artikel 396 lid 1 Boek 2 BW worden aangemerkt als een
kleine stichting en is daarom vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 393 lid 1 Boek 2 BW). Om deze
reden ontbreekt een controleverklaring.

3.2 Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar 2017 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.
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