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's-Gravenhage, 28 september 2019
Referentie: 10557/MM
Javastraat 14

Stichting Beelden in Leiden
Postbus 11186
2301 ED LEIDEN

2585 AN ’s-Gravenhage
Tel.: 070 - 360.02.32
info@meijerfinance.nl
www.meijerfinance.nl

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 augustus 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Beelden in Leiden te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 augustus 2018 en de winst- en
verliesrekening over 2018 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 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 Beelden in Leiden.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Meijer Finance BV

NL76 ABNA 0578 2645 95
K.v.K.: 27192727
BTW nr: NL809161370B01
Beconnummer: 514810

Model Algemene Voorwaarden NBA 2017 © Gedeponeerd bij de Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017.
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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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 21 september 2011 werd de stichting Stichting Beelden in Leiden per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53597044.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Beelden in Leiden wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
a. Het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en plaatsen van beelden in de openbare
ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten.
b. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
c. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitschrijven en organiseren van
ontwerpwedstrijden, het organisaren van tentoonstellingen, het aantrekken van sponsors.
d. De stichting heeft niet het oogmerk tot het behalen van winst.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:.
- H.C.M van der Linden (voorzitter)
- L.R. Bijker (penningsmeester)
- A.M.S. Stoop - Gradstein (secretaris)
- J.H. Petit (bestuurder)
- N. Kuiper (bestuurder)
Statutenwijziging
Op 28 augustus 2015 heeft een statutenwijziging plaats gevonden.
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1.3 Begrotingsoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2018
€ (x 1.000)
Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten

Resultaat

Begroting
2018
€ (x 1.000)

2017
€ (x 1.000)

Begroting
2017
€ (x 1.000)

127
128
-1

140
138
2

136
131
5

118
113
5

4
4

2
2

2
2

5
5

-5

0

3

0
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1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 augustus 2018
€ (x 1.000)
€ (x 1.000)

31 augustus 2017
€ (x 1.000)
€ (x 1.000)

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo

73
5

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

33
21
78

54

49
29

7
47

29

47

3
26
29

7
40
47

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Voorzieningen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 augustus 2018 ten opzichte van 31 augustus 2017 gedaald
met € 18.000.
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1.5 Fiscale positie
De stichting heeft niet het oogmerk van het maken van winst en is derhalve niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.
De stichting heeft sinds 1 januari 2013 de status van culturele ANBI.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Meijer Finance BV

M.A. Meijer AA/RB
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2.1 Bestuursverslag
Algemeen
De Stichting Beelden in Leiden is gevestigd in de gemeente Leiden. Het betreft een stichting, die bij de
Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 53597044.
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en
plaatsen van beelden in de openbare ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten en het doen
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitschrijven en organiseren van
ontwerpwedstrijden, het organiseren van tentoonstellingen en het aantrekken van sponsors.
De stichting bestaat uit een bestuur, bestaande uit niet-bezoldigde bestuurders, en wordt ondersteund door een
aantal vrijwillligers.
Bestuur
Het bestuur bestaat op 31 augustus 2017 uit de volgende personen:
H.C.M. van der Linden – voorzitter
L.R. Bijker – penningmeester
A.M.S. Stoop-Gradstein – secretaris
J.H. Petit – bestuurder
N. Kuiper - bestuurder
Het bestuur heeft besloten om de organisatie te professionaliseren. Zij wil dit bereiken door de uitvoerende
taken op afstand te plaatsen, waardoor het bestuur meer strategisch gericht zal kunnen werken. Daarnaast
heeft het bestuur besloten om, voor zover mogelijk, jaarlijks een kunstwerk van de tentoonstelling aan te
kopen opdat dit in de gemeente Leiden een plek kan krijgen.
Het bestuur heeft in het nieuwe boekjaar nog geen definitieve besluiten genomen over de invulling van deze
strategische voornemens.
Samengevatte begroting voor het boekjaar 2019:
Begroting voor het boekjaar 2019

€

€

140.168
139.279

Baten
Activiteitenlasten
Saldo

889
0
889

Overige opbrengsten
Bruto exploitatieresultaat

3.417
-2.528

Beheerslasten
Exploitatieresultaat
-130

Som der financiële baten en lasten

-130
-2.658

Resultaat
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2.1 Bestuursverslag
Omvang en functie van het besteedbare vermogen
De stichting heeft voorzieningen (reserveringen) gevormd voor de aankoop van kunst voor de openbare
ruimte en professionalisering.
Het eigen vermogen van de stichting dient postief te zijn.
Beleggingen
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op direct opvraagbare bankrekeningen.
Leiden, 28 september 2019
Het bestuur:

H.C.M van der Linden
voorzitter

L.R. Bijker
penningmeester

A.M.S. Stoop - Gradstein
secretaris

J.H. Petit
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3.1 Balans per 31 augustus 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 augustus 2018
€
€

31 augustus 2017
€
€

72.740

33.261

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen
Totaal activazijde

72.740

33.261

5.292

20.698

78.032

53.959

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 september 2019

31 augustus 2018
€
€

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

2.914

31 augustus 2017
€
€

7.408
2.914

Voorzieningen
Overige voorzieningen

26.496

7.408

40.000
26.496

Kortlopende schulden
Overige schulden

48.622

Totaal passivazijde

40.000

6.551
48.622

6.551

78.032

53.959

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 september 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Baten

5.904
104.910
16.435
127.249

0
112.060
27.500
139.560

1.390
122.545
12.500
136.435

Inkoopwaarde geleverde producten
Verstrekte subsidies
Besteding baten met bijzondere bestemming
Overige lasten
Activiteitenlasten

5.284
18.730
0
103.715
127.729

0
11.500
20.560
105.670
137.730

15.354
4.612
25.000
86.481
131.447

-480

1.830

4.988

3.880
3.880

1.700
1.700

2.170
2.170

Exploitatieresultaat

-4.360

130

2.818

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-134
-134
-4.494

-130
-130
0

-129
-129
2.689

Resultaat

-4.494

0

2.689

-4.494
-4.494

0
0

2.689
2.689

Bruto exploitatieresultaat
Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

Bestemming resultaat:
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 september 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Mutatie voorzieningen

€

-4.360
-13.504
-13.504

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-39.479
42.071
2.592
-15.272

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-134

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten

-134
-15.406

Mutatie geldmiddelen

-15.406

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 september
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 augustus

20.698
-15.406
5.292

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 september 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Beelden in Leiden, statutair gevestigd te Leiden, bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van een jaarlijkse openlucht tentoonstelling in Leiden;
- het promoten van kunst in Leiden.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Postbus 11186 te Leiden.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Beelden in Leiden, statutair gevestigd te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 53597044.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Beelden in Leiden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de jaarverslaggeving.
Activa en passiva 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Overige voorzieningen
Voorziening aankoop kunst voor de openbare ruimte:
Voor de op balansdatum nog niet uitgevoerde plannen voor de aankoop van kunst voor de openbare ruimte is
een voorziening gevormd.
Voorziening voor professionalisering:
Voor de op balansdatum geschatte kosten voor professionalisering is een voorziening gevormd.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-08-2018
€
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen subsidies

Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank
Rabobank spaarrekening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31-08-2017
€

0
72.740
72.740

427
32.834
33.261

5.289
3
5.292

20.695
3
20.698
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3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2018
€
Overige reserves
Stand per 1 september
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 augustus

7.408
-4.494
2.914

2017
€
4.719
2.689
7.408

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.
VOORZIENINGEN
31-08-2018
€
Overige voorzieningen
Voorziening professionalisering
Voorziening aankoop kunst openbare ruimte

11.496
15.000
26.496

2018
€
Voorziening professionalisering
Stand per 1 september
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 augustus

25.000
0
-13.504
11.496

2018
€
Voorziening aankoop kunst openbare ruimte
Stand per 1 september
Dotatie
Stand per 31 augustus

Samenstellingsverklaring afgegeven

15.000
0
15.000
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31-08-2017
€
25.000
15.000
40.000

2017
€
0
25.000
0
25.000

2017
€
0
15.000
15.000
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3.5 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-08-2018
€
Overige schulden
Crediteuren
Nog te betalen bedragen

Samenstellingsverklaring afgegeven

5.198
43.424
48.622
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31-08-2017
€
0
6.551
6.551

28 september 2019

Stichting Beelden in Leiden
Leiden

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

Begroting
2018
€

€
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Verkoop beelden
Opbrengst veiling

Subsidiebaten
Subsidies
Fondsen

Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen

Inkoopwaarde geleverde producten
Aankoop beelden

Verstrekte subsidies
Kosten fondsenwerving
Saleliet tentoonstellingen
Frans de Wit lezing
Frans de Witprijs

Besteding baten met bijzondere bestemming
Professionalisering

Overige lasten
Onkosten kunstenaars
Curator
Kosten tentoonstelling
Galerie
Promotie/folder
Educatie

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2017
€

5.324
580
5.904

0
0
0

1.390
0
1.390

45.560
59.350
104.910

45.560
66.500
112.060

38.784
83.761
122.545

16.435

27.500

12.500

5.284

0

15.354

5.741
9.965
930
2.094
18.730

3.000
4.000
4.500
0
11.500

4.612
0
0
0
4.612

0

20.560

25.000

37.500
10.000
23.658
2.756
28.776
1.025
103.715

40.000
10.000
9.670
2.500
34.950
8.550
105.670

31.419
9.075
13.495
2.000
27.415
3.077
86.481

28 september 2019

Stichting Beelden in Leiden
Leiden

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

Begroting
2018
€

€
Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Verzekeringen
Relatiegeschenken
Onkosten bestuur
Internet
Portikosten

2017
€

500
496
195
2.232
201
256
3.880

500
500
0
500
200
0
1.700

500
-1.119
0
2.112
201
476
2.170

134

130

129

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

Leiden,
Stichting Beelden in Leiden

H.C.M van der Linden

L.R. Bijker

A.M.S. Stoop - Gradstein

J.H. Petit

Samenstellingsverklaring afgegeven
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