STICHTING TOT BEHOUD VAN ERFGOED ROND KERST NEDERLAND
Financieel verslag over het boekjaar 2019
1. Algemene informatie over de organisatie
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst
Nederland. De stichting is op 18 augustus 2010 opgericht. Op dit moment is zij
statutair gevestigd te Vorden, gemeente Bronckhorst.
Doelstelling
- Het bevorderen van behoud van kerstgroepen en aanverwante objecten,
alsmede van met de kerst verbonden gebruiken in het algemeen als
waardevol materieel en immaterieel erfgoed;
- Het bevorderen en overdragen van kennis omtrent voornoemd erfgoed.
Visie, beleid en strategieën zijn in een beleidsplan van 2015/2019 uitgewerkt.
Juridische structuur
De structuur van de organisatie is een stichting met een bestuur dat zelf de
eindverantwoordelijkheid draagt voor haar handelingen.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is als volgt:
P.M.Diemer – Veenendaal – Voorzitter
H.A.Lammers – Ouderkerk a/d Amstel – Secretaris
A.M.C.Franken – Ursem – Penningmeester
R.Zijp-Jonker - Hoorn – Lid
L.A.M. Hilhorst – Amsterdam - Lid
Leden van het bestuur hadden in 2019 geen betaalde nevenfuncties.
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
onder nummer 50714074
Belastingen
De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland is een algemeen nut
beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 32, eerste onderdeel 3 van de
Successiewet 1958. De Belastingdienst heeft op 12 april 2011 onder fiscaal nummer
822 901 729 een ANBI beschikking afgegeven geldend vanaf 5 november 2010.
Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn
over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of
successierechten verschuldigd.
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Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW - plichtig.
Bankrekening
De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij ING BANK NV
IBAN nummer: NL56 INGB 0005 8577 15
BIC code
: INGB NL 2A
2. Activiteiten en financiën
Resultaat verslagjaar 2019
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit verkoop
Baten uit tentoonstellingen
Baten uit verk. klankbeeld DK
Baten uit verk. klankbeeld Kerst
Overige baten
Som der baten

€
€
€
€
€
€

280,00 (in 2018 €
490,00 (in 2018 €
0,00 (in 2018 €
40,00 (in 2018 €
310,00 (in 2018 €
10,00 (in 2018 €

380,00)
175,00)
0.00)
40,00)
10,00)
6,00)

€ 1.130,00 (in 2018 €

611,00)

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten fondsenwerving
Kosten tentoonstellingen
Beheer en administratie

€
€
€
€

32,00 (in 2018
0,00 (in 2018
65,00 (in 2018
441,00 (in 2018

Kosten klankbeeld Kerst

€

113,00 (in 2018 € 1.127,00)

€ 455,00)
€
0,00)
€ 1.215,00)
€ 405,00)

Som der lasten

€

651,00 (in 2018 € 3.202,00)

Resultaat

€

479,00 (in 2018 € -2.591,00)

Overige gegevens
Beleid van de stichting m.b.t. de omvang en de functie van de reserves en de
fondsen:
Geen grote reserves.
Beleggingsbeleid: Zonder risico’s
Vrijwilligersbeleid: Inzet via commissies onder verantwoording van een bestuurslid.
Beleid m.b.t. de communicatie belanghebbenden:
Er wordt zowel via de website, www.erfgoedrondkerst.nl, van de stichting als via het
tijdschrift “De Kerstgroep” van de Vereniging ‘Vrienden van de Kerstgroep” –
Nederland verslag gedaan van onze activiteiten en besteding van de gelden in relatie
tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
Richtlijn fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie
en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen
bijeengebracht zijn.
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3. Informatie met betrekking tot het bestuur
Bezoldiging- en vergoedingenbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of
bezoldiging. Voor kosten die gemaakt zijn kunnen bestuursleden een declaratie
indienen. Het bestuur handelt zo veel als mogelijk volgens de Governance Code
Cultuur.
Wijze van benoeming en zittingsduur
Van de kandidaat-bestuursleden wordt verwacht dat zij affiniteit met de doelstelling
van de stichting hebben. De functie van lid van het dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris of penningmeester) worden bij voorkeur door personen uitgeoefend die
niet rechtstreeks in het bestuur van de Vereniging ‘Vrienden van de Kerstgroep” –
Nederland betrokken zijn. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie
jaar en zijn herbenoembaar.
Plannen 2020/2021
2020 Fondsen werving blijft moeilijk maar is essentieel om invulling te blijven
geven aan verdere opbouw van de collectie Nederlands Cultureel Erfgoed.
In 2018 had het bestuur al besloten om voor het “21. Wereldkrippenkongress
Euregio Maas-Rhein Aachen” van de UN-FOE-PRAE de kosten van de
inrichting Kerstgroepententoonstelling Nederlands erfgoed in Maastricht voor
haar rekening te nemen. Dit evenement is van 15 t/m 19 januari 2020.
In 2018 was al begonnen met het inrichten van de Kerstgroepententoonstelling. Deze zal in 2020 weer moet worden opgeruimd en afgevoerd.
Volgens het rooster van aftreden zullen wij afscheid nemen van twee
bestuursleden. Inmiddels hebben al twee nieuwe bestuursleden zich
aangemeld en zullen, zo mogelijk, in maart 2020 hun plek gaan innemen.
Balans per 31 december 2019
Activa
Vlottende activa
Nog te ontvangen rente 2019
Nog te ontvangen verkoop obj.

€
€

Liquide middelen
Kas
Bankrekening
Spaarrekening

€
0,00 (in 2018 €
0,00)
€ 1.198,00 (in 2018 € 721,00)
€ 3.670,00 (in 2018 € 3.668,00)

Passiva
Algemene reserve
Nog te betalen bankkosten

€ 4.868,00 (in 2018 € 4.390,00)
€
12,00 (in 2018 €
36,00)

Nog te betalen tentoonstell.

€

0,00 (in 2018 €
82,00 (in 2018 €

0,00 (in 2018 €
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2,00)
0,00)

0,00)

Staat van baten en lasten
Baten
2019
werkelijk
Bijdrage Ver.Vr.v.d.Kg
€
0,00
Donaties
€ 130,00
Giften
€ 150,00
Bemiddeling verkoop
€
0,00
Verkoop objecten
€ 490,00
Tentoonstellingen
€
0,00
Klankbeeld Driekoningen €
40,00
Klankbeeld Kerst Ned.
€ 310,00
Rente
€
2,00
Diverse
€
8,00
Totaal
€ 1.130,00

2019
begroot
€
0,00
€ 100,00
€ 250,00
€
0,00
€ 100,00
€
0,00
€
30,00
€
200,00
€
5,00
€
15,00
€ 700,00

2018
werkelijk
€
0,00
€ 105,00
€ 275,00
€
0,00
€ 175,00
€
0,00
€
40,00
€
10,00
€
6,00
€
0,00
€ 611,00

Lasten
Bestuurskosten
Bankkosten
K.v.K.
Verwerving
Opslag
Verzekering
Website
Fondswerving
Onderhoud en rest.
Tentoonstellingen
Klankbeeld Kerst Ned.
Diverse
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0
€

251,00
164,00
0,00
0.00
32,00
0,00
26,00
0,00
0,00
65,00
113,00
0,00
651,00

€
300,00
€
150,00
€
10,00
€
200,00
€
100,00
€
0,00
€
30,00
€
30,00
€
0,00
€
500,00
€
0,00
€
30,00
€ 1.350,00

€ 240,00
€ 132,00
€
8,00
€ 121,00
€ 334,00
€
0,00
€
26,00
€
0,00
€
0,00
€ 1.215,00
€ 1.127,00
€
0,00
€ 3.202,00

Resultaat

€

479,00 €

Ten laste / gunste van
algemene reserve

€

479,00

-650,00 €-2.591,00

€-2.591,00

Toelichting op de financiële verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt conform richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”
zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig
rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
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De ontvangst voor bestemde giften, die aan het einde van het jaar nog niet aan de
bestemming zijn uitgegeven worden opgenomen in een bestemmingsfonds.
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen van waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Toelichting op de staat van baten en lasten
In dit verslagjaar hebben 3 donateurs € 130,00 gedoneerd. Aan giften kwam er
€ 150,00 binnen.
De verkoop van objecten bracht in totaal € 490,00 op. Een groot deel, van de niet tot
de doelstelling van de stichting behorende zaken, zijn via het Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de Kranenburg verkocht.
De verkoop van het klankbeeld “Driekoningen wat een wereldfeest” bracht € 40,00
op. Van dit klankbeeld zijn nog 8 stuks beschikbaar voor de verkoop.
De verkoop van het klankbeeld “Hoe kwam de Kerststal in Nederland” bracht
€ 310,00 op. Mede op verzoek van het Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de
Kranenburg zijn er 20 extra gemaakt. Van dit klankbeeld zijn er nog 11 stuks
beschikbaar voor de verkoop. Op kosten van en voor het WKKA 2020 zijn er sticks
van dit klankbeeld gemaakt met Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse
ondertiteling.
In 2018 hadden wij de tentoonstelling voor het WKKA 2020 in Maastricht al deels
ingericht. De kosten van deze tentoonstelling zijn in dat verslagjaar opgenomen.
In dit verslagjaar is er inpak materiaal aangeschaft voor de kerstgroepen.
Voor fondsenwerving is er geen geld uitgegeven aan een folder over de stichting.
De kosten voor de administratie, bestuur, bank en website bedroegen € 441,00
De stichting heeft naar schatting een waarde € 10.000,00 aan Kerst gerelateerde
objecten in haar bezit. Hiervan is begin 2017 een overzicht gemaakt dit overzicht
wordt zo nodig aangepast. Alle objecten zullen komend jaar weer naar de nieuwe
locatie worden gebracht. Ook de tentoongestelde groepen in Maastricht.
Goedkeuring bestuur
De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester van de Stichting tot behoud
van erfgoed rond Kerst - Nederland
A.M.C. Franken
Penningmeester
De jaarrekening is door het bestuur van de Stichting tot behoud van erfgoed rond
Kerst Nederland goedgekeurd dd.: 11 februari 2022
P.M.Diemer
Voorzitter

L.A.M. Hilhorst
Lid
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