
Jaarrekening

St icht ing Vrienden van Dôme

2019

S.C. Hollestelle MSc RA

17-11-2020 Pagina 1 / 14



Inhoudsopgave Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2019

2 Staat  van baten en lasten over 2019

3 Waarderingsgrondslagen

4 Toelicht ing op de Balans per 31 december 2019

5 Toelicht ing op de Staat  van bat en en lasten over 2019

6 Overige t oelicht ingen

Overige gegevens

7 Goedkeuring en vast stel l ing j aarrekening

8 Bestemming van het  resul t aat

9 Ondertekening van de j aarrekening

10 Cont roleverklaring

Bij lage

1 Begrot ing 2020

2
S.C. Hollestelle MSc RA

17-11-2020 Pagina 2 / 14



Balans per 31 december 2019 Stichting Vrienden van Dôme

31-dec-19 31-dec-18

Ref. (€) (€)

ACTIVA

Financiële vaste activa
Langlopende vordering 1 625.000 625.000

Vlottende activa

Overlopende activa 2 2.598 1.289

Liquide middelen 3 1.203.566 906.007

Totaal Activa 1.831.164 1.532.296

31-dec-19 31-dec-18
Ref. (€) (€)

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4 1.583.098 1.403.146

Langlopende schulden
Leningen 5 4.000 58.000

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 6 4.000 29.000

Rekening Courant Stichting Dôme Exploitatie 7 236.903 37.457

Overlopende passiva 8 3.164 4.693

Totaal Passiva 1.831.165 1.532.296
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Staat van baten en lasten over 2019 Stichting Vrienden van Dôme

2019 Begroting 2018

Ref. (€) (€) (€)

BATEN

Giften en donaties 9 35.738 45.000 46.215

Opbrengst diverse acties 10 13.028 14.000 11.141

Collecte's, giften kerken 11 13.821 20.000 22.402

Legaten, schenkingen, giften nabestaanden 12 100.956 50.000 26.560

Fondsen en serviceclubs 13 11.750 20.000 -

Totale baten 175.293 149.000 106.318

LASTEN

Overige kosten 15 5.182 7.000 6.374

Kosten stands en diverse acties 16 9.442 8.000 8.540

Kosten PR en fondsenwerving 17 - 5.000 -

Totale bedrijfslasten 14.624 20.000 14.914

BEDRIJFSRESULTAAT 160.669 129.000 91.404

Financiële baten en lasten 18 19.283 21.000 18.025

RESULTAAT BOEKJAAR 179.952 150.000 109.429

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 179.952 109.429
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Waarderingsgrondslagen Stichting Vrienden van Dôme

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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 passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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

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.

Eigen vermogen

Stichting Vrienden van Dôme zuivert de exploitatieverliezen, indien aanwezig, van Stichting Dôme Exploitatie

jaarlijks aan. Dit gebeurt via een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen.

Schulden

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum

kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
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Toelichting op de balans Stichting Vrienden van Dôme

31-dec-19 31-dec-18
(€) (€)

1. Langlopende vordering 625.000 625.000
Lening aan Dôme Beheer voor aankoop pand

Deze lening is verstrekt aan Stichting Dôme Beheer ten behoeve van de aankoop van het pand.
De lening is per 1 januari 2014 verhoogd van 400.000 naar 425.000. Hierover is vanaf 1 januari 2014 3,5%
rente verschuldigd. Op 1 juli is de lening nogmaals verhoogd van 425.000 naar 625.000.
Over de aanvullende lening is vanaf 1 juli 2014 3,5% rente verschuldigd. De geldlening wordt afgelost per
uiterlijk 31 december 2023.

2. Overlopende activa
Nog te vorderen bedragen 2.598 1.289

2.598 1.289

3. Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank 3.105 30.463

Rekening-courant ABN Amrobank 238 478

Spaarrekening Rabobank 638.780 313.780

Spaarrekening ABN AMRO bank 561.443 561.286

1.203.566 906.007
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Het bestuur heeft besloten de liquiditeiten te reserveren als buffer om zo de continuïteit  van

Sticht ing Dôme Exploitat ie te waarborgen bij minder gunstige t ijden.

4. Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.403.146 1.293.717
Resultaat boekjaar 179.952 109.429
Stand per 31 december 1.583.098 1.403.146

5. Langlopende leningen
Lening 1 4.000 8.000
Lening 3 50.000

4.000 58.000

Deze leningen zijn aangegaan ter financiering van de aankoop van het pand.

Lening 1:
Deze lening, oorspronkelijk groot € 40.000, heeft een looptijd van 10 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt
€ 4.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 2 jaar. Over de lening wordt 3,5% rente berekend.
Ultimo boekjaar heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar. Zekerheden zijn niet
overeengekomen.

Lening 3:
Deze lening, oorspronkelijk groot € 250.000, heeft een looptijd van 10 jaar. De jaarlijkse aflossing
bedraagt € 25.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 2 jaar. Over de lening wordt 3% rente

berekend. In dit boekjaar is deze lening volledig afgelost.
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6. Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening 1 4.000 4.000

Lening 3 25.000

4.000 29.000

7. Overige schulden

Rekening-courant Stichting Dôme Exploitatie 236.903 37.457

8. Overlopende passiva

Accountantskosten 2.500 2.500

Overige kosten 664 2.193

3.164 4.693
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Toelichting op de Staat van baten en lasten Stichting Vrienden van Dôme

2019 Begroting 2018
(€) (€) (€)

BATEN

9. Giften en donaties 35.738 45.000 46.215
Dit zijn de giften en donaties van instanties en particulieren.

10. Opbrengst div. acties 13.028 14.000 11.141

11. Collectes, giften kerken 13.821 20.000 22.402

12. Legaten, schenkingen, giften nabestaanden 100.956 50.000 26.560

13. Fondsen en serviceclubs 11.750 20.000 -

LASTEN

15. Overige bedrijfslasten 5.182 7.000 6.374
Kosten drukwerk, porti en accountantskosten.

16. Kosten stands en diverse acties 9.442 8.000 8.540
Hieronder vallen o.a. de kosten van de speculaasactie

17. Kosten PR/Fondsenwerving - 5.000 -

18. Financiële baten en lasten

Bankrente 94 200 235

Bankkosten -578 -500 -525

Rentebaten leningen u/g 21.875 22.000 21.875

Rentelasten leningen o/g -2.108 -700 -3.560

19.283 21.000 18.025

Resultaat 179.952 150.000 109.429
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Overige toelichtingen

Bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders ont vangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
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Overige Gegevens Stichting Vrienden van Dôme

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening

Het  bestuur van de st icht ing heef t  de j aarrekening goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering

van ………..2020.

Bestemming van het resultaat

Het  bestuur heef t  beslot en om het  result aat  t oe t e voegen aan de algemene reserve

en conform de st atut aire bepalingen t e reserveren voor St icht ing Dôme Exploit at ie

in de ruimste zin van het  woord.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zij n geen gebeurt enissen na balansdatum te melden.

Ondertekening van de jaarrekening

Amersfoort ,  ……………..2020

Bestuur:

dhr.  L.H.  Heij s, voorzit t er mw. Y.R.  Vroegindeweij ,  secret aris

mw. A.G. Beelen,  penningmeester dhr.  G.J.  Kreikamp

mw. W.H.  van Loenen
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mth accountants & adviseurs b.v.

Duit 14 +31 (0)527 613 841 KvK 39095983

8305 BB Emmeloord emmeloord@mth.nl NL 8170 27 993 B01

 1027 73 5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van Dôme

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Vrienden van Dôme te Amersfoort gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Vrienden van Dôme in alle van

materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de door de entiteit  gekozen en beschreven grondslagen,

zoals uiteengezet in de waarderingsgrondslagen in de toelichting van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;

2. de winst- en verliesrekening over 2019;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van Dôme zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op de waarderingsgrondslagen in de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor

financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur met als doel Stichting Vrienden

van Dôme in staat te stellen te voldoen aan de statutaire bepaling en ter informatie voor (potentiële) donateurs.

Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve

uitsluitend bestemd voor Stichting Vrienden van Dôme en (potentiële) donateurs en dient niet te worden verspreid aan

of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de stichting

gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de waarderingsgrondslagen in de toelichting van de

jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als

gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij

t ijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit  beïnvloedt de aard, t iming en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel krit isch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt  is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit  van de interne beheersing van de stichting;

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schatt ingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

S.C. Hollestelle MSc RA

17-11-2020 Pagina 12 / 14



· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en t iming van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 16 november 2020

mth accountants & adviseurs b.v.
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Bijlage 1

Begroting Stichting Vrienden van Dôme

Begroting Werkelijk Begroting
2019 2019 2020

BATEN 149.000 175.293 145.000

Gif t en en donat ies 45.000 35.738 40.000

Opbrengst  div.  act ies en ov. 14.000 13.028 15.000

Collect es,  gif t en kerken 20.000 13.821 20.000

Legat en /  Schenkingen /  Gif t en nabest aanden 50.000 100.956 50.000

Fondsen en Serviceclubs 20.000 11.750 20.000

LASTEN 20.000 14.624 20.000

Overige kost en 7.000 5.182 5.000

Kost en st ands en diverse act ies 8.000 9.442 10.000

Kost en PR en fondsenwerving 5.000 - 5.000

Fnanciele baten en lasten 21.000 19.283 21.000

Bankrent e 200 94

Bankkost en -500 578- -500

Rent ebat en leningen u/ g 22.000 21.875 22.000

Rent elast en leningen o/ g 700- 2.108- 500-

RESULTAAT 150.000 179.952 146.000
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