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Ter attentie van het Bestuur

Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
Rotterdam 26 juni 2018

98980
Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Sebastiaan
Genootschap te Den Haag.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Sebastiaan Genootschap te Den Haag is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting.
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
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. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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 Sebastiaan Genootschap.
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.

Rotterdam, 26 juni 2018
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1.2 ALGEMEEN
O RICHTING STICHTING
De stichting is opgericht op 9 september 2010 en heeft haar statutaire vestigingsplaats in Den
Haag.

ACTIVITEITEN
Het ondersteunen van het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort door bij het
publiek, in het bijzonder het beroeps- en bedrijfsleven, het bewustzijn voor en de betrokken¬
heid bij het Haagse erfgoed te versterken.
Het Sebastiaan Genootschap tracht dit doel in overeenstemming met het beleid en de
activiteiten van het bestuur van het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort te
bereiken door;
a. belangstellenden te verenigen in het Genootschap:
b. bij te dragen aan het behoud, restauratie en uitbreiding van de collecties van het Haags
Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort;
c. de collectiemobiliteit van het Haags Historisch Museum /Museum de Gevangenpoort te
ondersteunen;
d. waar gewenst de bedrijfsvoering van het Haags Historisch Museum/Museum de
Gevangenpoort met benodigde deskundigheid te ondersteunen;
e. het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

SAMENSTELLING BESTUUR
De bestuurssamenstelling in 2017 is als volgt;
Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff; Voorzitter/penningmeester: benoemd 9 september 2010;
W.J. de Leur; Vicevoorzitter; benoemd 9 september 2010, uit functie 2 juni 2017;
M.J.J.L.H. van Baaien; Secretaris; benoemd 1 mei 2013;

A.S. van Zwieten - van Brunschot; Algemeen lid; benoemd 9 september 2010;
Prof. Dr. F. Sonneveldt; Algemeen lid; benoemd 17 september 2014; en als Vice-voorzitter

sinds 2 juni 2017;
R.H.J. Scharink; Algemeen lid; benoemd 9 december 2016.

ANBI STATUS
De stichting heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI status en wordt aangemerkt als culturele
instelling.

DESKUNDIGENONDERZOEK
De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 lid 7 BW.
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2.1 BESTUURSVERSLAG

Tot 2 juni 2017 bestond het bestuur van de stichting Sebastiaan Genootschap uit prof. jhr. mr.
M. Wladimiroff, voorzitter en tevens penningmeester, de heer W.J. de Leur, vice-voorzitter, de
heer M. J. J. L. H. van Baaien, secretaris, mevrouw A. S. van Swieten-van Brunschot, lid van
het bestuur, prof. dr. F. Sonneveldt lid van het bestuur, en de heer Drs. R. H. J. Scharink, lid

van het bestuur. Op 2 juni 2017 trad de heer De Leur af als lid van het bestuur en volgde prof.
Sonneveldt hem op als vice-voorzitter. De heer Van Baaien is als directeur van het Haags
Historisch museum en het daarmee verbonden museum De Gevangenpoort, qualitate qua lid
van het bestuur van het Sebastiaan Genootschap.

Het bestuur vergaderde in 2017 institutioneel vier maal: op 14 maart, 2 juni, 29 september en 8
december. De bestuursvergaderingen vonden telkens plaats op het kantoor van een van de
bestuursleden, en overigens naar bevind van zaken per e-mail en telefonisch. Ook in 2017
besteedde het bestuur veel aandacht aan het werven van nieuwe leden van het genootschap.
Bedrijven werden aangeschreven, besturen van instellingen werden benaderd en een aantal

potentiële nieuwe leden werden uitgenodigd voor het Schuttersdiner . In 2017 ontwikkelde het
bestuur het plan, hofleveranciers als een nieuwe categorie leden van het genootschap, te
interesseren in het lidmaatschap van het Sebastiaan Genootschap.

Alle leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden zonder honorering en kosteloos. Bij
het vertrek van een lid van het bestuur wordt aan het vertrekkende bestuurslid een klein
geschenkje gegeven.

Het in 2016 gevormde Comité van Aanbeveling, bestaande uit vooraanstaande Hagenaren,
bestond in 2017 uit prof. dr. M. W. C. Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden,
brigade-generaal H. Morsink, kanselier der Nederlandse Orden, dr. mr. A.M.M. Orie, rechter in
het Joegoslavië Tribunaal, mevrouw S.C. Tóth, onderneemster, drs. A.F. van der Touw,
voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland, mr. P. van Vliet, cabaretier.

Evenals in voorafgaande jaren werden de leden van het genootschap in 2017 geïnformeerd
over de activiteiten in de beide musea, waaronder de in 2016 geopende tentoonstelling
Gezichten van de Gouden Eeuw tot 9 april, de tentoonstelling ‘Arm en Rijk/Rijk en Arm’ van 29
april tot en met 3 september, en de tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’
van 21 september tot en met het einde van het jaar. Samen met andere genodigden werden de

leden van het genootschap uitgenodigd op Prinsjesdag vanaf het bordes van het Haags
Historisch museum de koninklijke rijtoer gade te slaan.
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Het belangrijkste evenement in 2017 was het jaarlijkse Schuttersdiner voor de leden van het
genootschap op 4 april in de Schutterszaal van het Haags Historisch museum. Naast leden van
het genootschap, het bestuur, leden van het Comité van Aanbeveling, en potentiële leden, nam
ook burgemeester Van Aartsen, erelid van het Sebastiaan Genootschap, met zijn echtgenote
deel aan het diner. Tijdens het diner hield prof. Ekkart een lezing over de perikelen met de

restitutie van roofkunst. Traditiegetrouw werd tijdens het Schuttersdiner de jaarlijkse bijdrage
van het Sebastiaan Genootschap aan het Haags Historisch museum aangeboden. In 2017

bestond de bijdrage uit een schilderij van de familie Quarles, geschilderd door de 17e eeuwse
schilder Gerard Hoet. De aankoop van dit schilderij was mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van het Sebastiaan Genootschap.

Den Haag, 26 juni 2018
M. Wladimiroff
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel saldobestemming)

2017 2016
€ € €
ACTIVA

€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN 1 1.250

7.500

LIQUIDE MIDDELEN 2 17.444

8.988

18.694

16.488

8

26 juni 2018

2017 2016
€ € €

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN 3
Overige reserves 18.694
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende 4
passiva

16.243

245

18.694
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€
€

2016
€
€

BATEN VAN BEDRIJVEN 5 11.250 22.500
Lasten

Besteed aan doelstellingen 6 5.000 46.550
Kosten beheer en administratie 7 3.799 2.891
SOM DER LASTEN 8.799 49.441
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 2.451 -26.941

BESTEMMING SALDO VAN BA TEN EN LASTEN
Overige

reserves
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
VESTICINCSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSRECISTER
Stichting Sebastiaan Genootschap is feitelijk en statutair gevestigd op Korte Vijverberg 7, 2513
AB te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 50842854.

ALGEMENE TOELICHTING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPCESTELD
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer
aanvaardbare normen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

2017 2016
€
€
7 VORDERINGEN
Overige vorderingen

1.250

7.500

OVERIGE VORDERINGEN
Te ontvangen ledenbijdragen 1.250 7.500

2 LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank

17.444

8.988

PASSIVA
3 STICHTINGSVERMOGEN
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven;
Overige re¬
serves

€
Stand per 1 januari 2017
Uit resultaatverdeling

16.243
2.451

Stand per 31 december 2017

18.694

KORTLOPENDE SCHULDEN

2017 2016
€ €
4 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Overige

kosten

12

-

245
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017 2016
€ €
5 BATEN VAN BEDRIJVEN
Bijdragen begunstigers
Bijdragen beschermers

Bijdragen weldoeners
Teveel gereserveerde bijdragen 2015/2016

5.000
7.500
5.000

7.500
5.000

10.000

-6.250

-

11.250

22.500

5.000

-

10.000
3.300
1.700
31.550

5.000

46.550

2.615

2.751

-

-650

725
459

790

3.799

2.891

6 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Shirtreclame Craeyenhout
Publicatie Jan van Ravesteyn
Tentoonstelling over Jan van Ravesteyn

-

Aankoop Schilderij Gerard Hoet

7 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Schuttersdiner
Accountantskosten
Vergaderkosten
Overige algemene kosten

Den Haag, 26 juni 2018
Het bestuur van de Stichting Sebastiaan Genootschap,

Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff Prof. Dr. F. Sonneveldt M.J.J.L.H. van Baaien

Voorzitter-penningmeester Vice-voorzitter Secretaris

A.S. van Zwieten - van R.H.J. Scharink

Brunschot
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
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