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Algemene informatie

Algemeen
De stichting is bekend onder de naam ‘Stifting Stipefûns fan ’e Stichting Alde Fryske
Tsjerken’, ook wel ingekort tot ‘Stipefûns’.
De stichting is sinds 27 november 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) onder nummer RSIN 820139555 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer). De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 01140368.
De stichting is gevestigd te Leeuwarden, Emmakade 59-G (postcode 8921 AG) ten kantore
van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het postadres is Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden.
Voor algemene informatie over de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt verwezen naar de
website www.aldefrysketsjerken.nl alwaar ook de informatie over de Stifting Stipefûns fan ’e
Stichting Alde Fryske Tsjerken is vermeld.

Doelstelling
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de stichting luidt de doelstelling: de stichting
heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken,
gevestigd te Leeuwarden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan
Het ligt voor de hand dat de visie en missie van Stichting Alde Fryske Tsjerken uitgangspunt
is voor het handelen van de stichting: aandacht vragen voor en steun verlenen aan die visie
en missie:
Visie: Historische kerkgebouwen verankeren in de ‘mienskip’.
Missie: De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil bijdragen aan het levend beheer (behoud én
gebruik) van historische kerkgebouwen in de provincie Fryslân.
Uitvoering: trachten via eigen inspanningen of meeliftend met de Stichting Alde Fryske
Tsjerken de doelstelling steunen. Dat kan door het verwerven en beheren van fondsen,
gelden en andere middelen, welke aan de doelstelling van de stichting bevorderlijk kunnen
zijn.
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Bestuurders
Het bestuur van de stichting bestaat qualitate qua uit de leden van het bestuur van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken; ultimo 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt:
J. Kersbergen, voorzitter
J-M. Postma
R.J Wielinga
P. van Schravendijk
E. Veerman
K. Dijkstra
H. de Zeeuw
H. ten Hoeve
T. van Popta
M. Zwartelé
S. de Blaauw
Mevr. H. Lens, penningmeester
M. Weerd, secretaris
H. Broekhuizen
H. de Groot
Conform artikel 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Verslag van de activiteiten in het kalenderjaar 2018
De wervingsactiviteiten beperkten zich tot gesprekken met potentiële giftgevers en hun
bemiddelaars.
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Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018
(bedra gen x €)

31-12-2018

31-12-2017

0
0
0

0
0
0

91.124
893
92.017

90.609
956
91.565

92.017

91.565

92.017
0
92.017

91.565
0
91.565

0

0

92.017

91.565

Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Overige vorderingen

Liquide middelen
RABO spaar NL25RABO3293427995
RABO RC NL88RABO0148912192

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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Staat van baten en lasten 2018
(bedra gen x €)

2018

2017

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

0

0

Rentebaten

515

0

Totaal van de baten

515

0

0

654.148

Beheer en administratie

63

63

Totaal van de lasten

63

654.211

452

-654.211

452
0
452

-63
-654.148
-654.211

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Saldo van baten en lasten
Verwerking van het saldo van baten en lasten
toevoegi ng + / onttrekki ng -

Continuïteitsfonds
Bestemmingsfondsen
Totaal verwerking van het saldo van baten en lasten

6

Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de vigerende richtlijnen. De waardering van activa en
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vlottende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves betreffen door derden verstrekte middelen waarvan door de
verstrekker de bestemming is geduid.
Baten en lasten
Baten en lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor
giften en nalatenschappen betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het jaar
waarin ze worden ontvangen, in casu de aard en omvang duidelijk zijn. Baten waarvoor een
bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de toelichting op de staat van
baten en lasten vermeld, onder vermelding van de aard van de bestemming.
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Toelichting op de jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
Het eigen vermogen bestaat ultimo 2018 uit alleen de continuïteitsreserve. Voorshands
wordt deze reserve gehandhaafd. Daartegenover staan binnen de activa alleen liquiditeiten.
Staat van baten en lasten 2018
Ondanks enkele inspanningen zijn in 2018 geen baten uit fondsenwerving binnengekomen.
Omdat de liquiditeiten zijn geminimaliseerd tot het niveau van de continuïteitsreserve is er
een vertraagde rentebate verantwoord van € 515.
Onder de regel ‘beheer en administratie’ zijn alleen bankkosten 2018 verantwoord.
De verwerking van het saldo van baten en lasten ad € 452 is als volgt verantwoord:
- Ten gunste van de continuïteitsreserve: € 452
De jaarrekening 2018 is opgesteld na verwerking zoals hiervoor vermeld.

8

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de jaarstukken als verluidt in artikel 11:
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend.
3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
over geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport
van een registeraccountant of van een accountant - administratieconsulent, binnen
zes maanden na afloop van boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. Het bestuur kan, mits met algemene stemmen en voor zover de wet dit toestaat,
besluiten dat in afwijking van het bepaalde in lid 3 de jaarstukken niet vergezeld
behoeven te worden van een rapport van de aldaar vermelde deskundigen of dat kan
worden volstaan met een rapport van een andere door het bestuur aan te wijzen
deskundige.
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Verklaring omtrent de jaarstukken 2018
Ondergetekende heeft de bijgevoegde jaarstukken van de ‘Stifting Stipefûns fan ’e Stichting
Alde Fryske Tsjerken’ gecontroleerd. De financiële gegevens in de jaarrekening 2018 geven
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en
van het resultaat over 2018.
De jaarrekening 2018 bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2018, sluitende met een balanstotaal van € 92.017;
2. De staat van baten en lasten over 2018, sluitende met een saldo van € 452;
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
M. Bosma

w.g.
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