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STRIKT VERTROUWELIJK
Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
T.a.v. het bestuur

12 juni 2013

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij u verslag uit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
1. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum
te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2012 de winst en verliesrekening over 2012 met de
toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid 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 voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep 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 onderneming
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
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2. ALGEMEEN
Oprichting
Op 31 december 2004 is Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum opgericht.
De Stichting stelt zich ten doel:
- De bevordering van de belangen van Stichting Haags Historisch Museum te ’s-Gravenhage, in het
bijzonder door zorg te dragen voor en steun te verlenen bij de uitbreiding van haar collectie en het
organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten die niet tot de normale exploitatie van de
Stichting Haags Historisch Museum gerekend kunnen worden en bij te dragen aan de continuïteit van
de Stichting Haags Historisch Museum.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27274471.
Statutenwijziging
Op 29 december 2006 zijn de statuten van de Stichting aangepast. De wijzigingen betreffen met name het
vervallen van de artikelen met betrekking tot de functie van directie en Raad van Toezicht en de wijze van
afwikkeling van de jaarstukken van de Stichting.
Inkomsten Stichting
De inkomsten van de Stichting zijn volgens de statuten:
- Donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Opbrengsten van belegde middelen;
- Alle overige baten en inkomsten.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Bestuur
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden, te weten:
de heer J.W. Schröfer
mevrouw J.C.M. van Santen
mevrouw A.C.H. Visser

(in functie sinds 1 januari 2007 )
(in functie sinds 1 januari 2007)
(in functie sinds 29 december 2005)

Hoogachtend,

BOEKESTIJNKESTER en PARTNERS Accountants

J.J. Spaans
Registeraccountant

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
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STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM, DEN HAAG
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (NA RESULTAATBESTEMMING)
31 december 2012
_______________________
€
€

31 december 2011
_______________________
€
€

48.000
361.844
─────────

64.000
335.805
─────────

ACTIEF
Vaste activa
Financiële vaste activa
leningen
effecten

409.844

399.805

Vlottende activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

Totaal

15.176
153.518
─────────

15.738
133.196
─────────
168.694
─────────
578.538

148.934
─────────
548.739

═════════

═════════

576.869

546.782

1.669
─────────
578.538

1.957
─────────
548.739

═════════

═════════

PASSIEF
Eigen vermogen
stichtingskapitaal
Kortlopende schulden
overige schulden en overlopende passiva
Totaal
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STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM, DEN HAAG
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
2012
_______________________
€
giften

0
─────────
0

Totaal baten
overige lasten

4.862
─────────

Totaal lasten

saldo rentebaten en –lasten
Saldo baten minus lasten

0
─────────
0
4.072
─────────

4.862
─────────
(
4.862)

saldo vóór rentebaten en -lasten
rentebaten en soortgelijke baten
rentelasten en soortgelijke kosten
waardeveranderingen van effecten

2011
_______________________
€
€
€

6.137
0
28.812
─────────

4.072
─────────
(
4.072)
6.157
0
3.555
─────────

34.949
─────────
30.087

9.712
─────────
5.640

═════════

═════════
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STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM, DEN HAAG
3. TOELICHTING
3.1 ALGEMEEN
3.1.1 Activiteiten
Volgens artikel 2 van de gewijzigde statuten heeft de stichting als doel:
-

De bevordering van de belangen van Stichting Haags Historisch Museum te ’s-Gravenhage, in het
bijzonder door zorg te dragen voor en steun te verlenen bij de uitbreiding van haar collectie en het
organiseren van tentoonstellingen en andere activiteiten die niet tot de normale exploitatie van de
Stichting Haags Historisch Museum gerekend kunnen worden en bij te dragen aan de continuïteit van de
Stichting Haags Historisch Museum.

3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor organisaties
zonder winststreven zoals vastgelegd in de Richtlijnen Cl voor de jaarverslaggeving voor kleine organisatieszonder-winststreven.
Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in Euro's tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld bij de
desbetreffende post.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover 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.
3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Financiële vaste activa

: De leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de actuele
waarde, zijnde de beurswaarde ultimo de verslagperiode, waarbij de
waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden
verwerkt.

Vlottende activa

: Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde, voorzover van
toepassing, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening
op basis van individuele beoordeling.

Overige activa en passiva

: Voor zover niet anders is aangegeven worden activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale bedragen respectievelijk getaxeerde
bedragen.
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Resultaatbepaling

: De in het voorgaande omschreven waarderingsgrondslagen voor de
activa en passiva, voorkomend in de balans, geven eveneens de
grondslagen aan voor de bepaling van het resultaat. Het resultaat is
bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen
met de aan het jaar toe te rekenen lasten, gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijzen.

3.4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
3.4.1 Financiële vaste activa
-

Leningen
Eind december 2005 is er een lening verstrekt aan Stichting Haags Historisch Museum oorspronkelijk
groot € 160.000. Ultimo 2012 bedraagt de vordering nog € 64.000, waarvan € 16.000 is verwerkt onder
de vlottende activa in de kortlopende vordering op de Stichting Haags Historisch Museum. Deze lening is
verstrekt om ruimte te creëren in de liquide positie van het museum. Gezien de liquiditeitspositie van het
museum zijn in 2007 nieuwe afspraken inzake aflossing en rente gemaakt. De aflossing geschiedt in 10
jaarlijkse termijnen van elk € 16.000 voor het eerst in 2007 en de interest bedraagt 4,5% op jaarbasis.
Zekerheden zijn er niet gesteld.

-

Effecten
In 2007 is de stichting gestart met het beleggen van overtollige gelden. Hiervoor is een beheerovereenkomst afgesloten met Bank Insinger de Beaufort N.V. statutair gevestigd te Amsterdam. Per
31 december 2012 bedraagt de actuele waarde van de portefeuille € 361.844 (2011: € 335.805).

3.4.2 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde en hebben in principe een
looptijd van korter dan één jaar.
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden weergegeven:

vordering op de Stichting Haags Historisch Museum
overige vorderingen

2012
─────────
€

2011
─────────
€

15.176
0
─────────
15.176

15.176
562
─────────
15.738

═════════

═════════
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3.4.3 Liquide middelen
Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Een bedrag ad € 152.788
(eind 2010: € 130.095) staat op een ondernemerstopdepositorekening opgenomen.
3.4.4 Eigen vermogen
- Stichtingskapitaal
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2012 € 576.869.
Het verloop van het kapitaal van de stichting kan als volgt worden weergegeven:

Stichtingskapitaal per 1 januari
bij: resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2012
─────────
€

2011
─────────
€

546.782
30.087
─────────
576.869

541.142
5.640
─────────
546.782

═════════

═════════

3.4.5 Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde en hebben in principe
een looptijd van korter dan één jaar.
De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:

crediteuren
overige schulden

2012
─────────
€
0
1.669
─────────
1.669

2011
─────────
€
469
1.488
─────────
1.957

═════════

═════════
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STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM, DEN HAAG
3.5 TOELICHTING OP ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

3.5.1 Giften

2012
─────────
€
0

2011
─────────
€
0

═════════

═════════

1.685
3.177
─────────
4.862

1.659
2.413
─────────
4.072

═════════

═════════

2012
─────────
€

2011
─────────
€

3.600
2.537
─────────
6.137

4.320
1.837
─────────
6.157

═════════

═════════

3.5.2 Overige lasten
accountantskosten
overige algemene kosten

3.5.3 Rentebaten en soortgelijke baten

lening Stichting Haags Historisch Museum
bank- en ondernemerstopdepositorekening

3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN
3.6.1 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
In 2012 is een garantstelling ad € 88.500 verleend aan de Stichting Haags Historisch Museum voor diverse
tentoonstellingen die in 2012 hebben plaatsgevonden. In februari 2013 is deze weer vervallen, omdat de
kosten gedekt zijn.
3.6.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft de Stichting Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort een
garantstelling ad € 82.500 aangevraagd voor diverse tentoonstellingen die plaats zullen gaan vinden in 2013.
Sinds 1 mei 2013 is de heer M.J.J.L.H. van Baalen de nieuwe secretaris van de stichting.
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OVERIGE GEGEVENS
1. Deskundigenonderzoek
Er behoeft geen controleverklaring te worden overlegd aangezien de Stichting wettelijk daartoe niet verplicht
is. Wel is in de statuten geregeld dat de jaarstukken vergezeld moeten worden van een rapport van een
accountant.
2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Hierover is geen bepaling opgenomen in de statuten. Wel is in de statuten geregeld dat een eventueel batig
saldo bij ontbinding geheel wordt bestemd voor het Haags Historisch Museum of voor een door het bestuur
onder goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting Haags Historisch Museum aan te wijzen andere
cultuur bevorderende instelling.
3. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011
De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 4 juli 2012. Het bestuur heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
4. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
Het bestuur stelt voor het resultaat over het verslagjaar ad € 30.087 toe te voegen aan het kapitaal van de
Stichting.
Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursleden is deze resultaatbestemming als zodanig in de
jaarrekening verwerkt.
Aldus opgemaakt op . . . . . . . te Den Haag
het Bestuur:

de heer J.W. Schröfer, voorzitter

mevrouw J.C.M. van Santen, penningmeester

de heer M.J.J.L.H. van Baalen, secretaris

