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Aan het bestuur van
Freek en Hella de Jonge Stichting
Brink 31
1399 GX Muiderberg
Amstelveen 12 december 2013
Geacht bestuur

OPDRACHT
De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Samenstellingsverklaring
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2012 van Freek en Hella de Jonge Stichting te
Muiderberg.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg
bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van de leiding
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 voor accountants geldende 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 onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

ALGEMEEN
Doel van de stichting
De Stichting stelt zich ten doel kunstenaars over de hele wereld te helpen hun artistieke dromen te realiseren, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
Sinds 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI status.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat thans uit drie leden:
- de heer L.J.M. Ramakers, voorzitter;
- de heer J.H.E. Bok, penningmeester;
- mevrouw R.R. de Jonge, secretaris.

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Vanhier B.V.

Drs.J.J. Kruimer
Accountant-Administratieconsulent
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2012

31-12-2011

3.339

16.269

Liquide middelen
Rabobank

796.698

849.000

Totaal activazijde

800.037

865.269

797.891

832.066

2.146

33.203

800.037

865.269

In Euro's

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

1

PASSIVA
Stichtingsvermogen

2

Algemene reserve
Kortlopende schulden
Overige schulden

3

Totaal passivazijde
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

2012

2011

31.300
15.576

8.530
26.932

46.876

35.462

In Euro's

Baten
Sponsorbijdragen
Financiële baten

Algemene kosten
Schenkingen en giften

4
5

6
7

1.051
80.000

Som der bedrijfslasten
Netto resultaat

1.269
30.000
81.051

31.269

-34.175

4.193

Resultaatbestemming
Algemene reserve
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten.
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.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen
In Euro's
1 Overige vorderingen
Te vorderen overige rente
2

31-12-2012

31-12-2011

3.339

16.269

Stichtingsvermogen
Algemene
reserve

In Euro's

832.066

Stand per 1 januari 2012
Uit resultaatverdeling

-34.175

Stand per 31 december 2012

797.891

Kortlopende schulden
31-12-2012

31-12-2011

2.146
-

13.202
20.001

2.146

33.203

In Euro's
3 Overige schulden
De Roje Hel BV
Uit te betalen schenkingen

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Periodieke schenkingen en giften
Aan het Concertgebouw Fonds is toegezegd over de periode 2010-2014 ieder jaar een bedrag van €20.000 te
schenken.
Aan Stichting Leerorkest is de intentie uitgesproken om voor meerdere jaren een jaarlijkse schenking ad €10.000
te doen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Aan het Rijksmuseum is toegezegd over de periode 2012-2016 ieder jaar een bedrag van €20.000 te schenken.
Aan het Stedelijk Museum is toegezegd over de periode 2012-2016 ieder jaar een bedrag van €20.000 te
schenken.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Muiderberg

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2012

2011

31.300
15.576

8.530
26.932

46.876

35.462

15.576
-

16.355
863
9.714

15.576

26.932

In Euro's

4

Baten

Sponsorbijdragen
Financiële baten

5

Financiële baten

Rente spaarrekeningen en deposito's
Rente obligaties
Resultaat effecten

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar en voorafgaand jaar waren geen werknemers in dienst van de stichting.
6

Algemene kosten

Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Bankkosten

7

24
906
121

26
999
244

1.051

1.269

80.000

30.000

Schenkingen en giften

Schenkingen en giften

Muiderberg,

L.J.M. Ramakers
Voorzitter

J.H.E. Bok
Penningmeester
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