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Balans op 31 december 2015 

 

Activa (in €)  31 december 2015 

   

Vlottende activa   

   

Vorderingen  1.185,01 

 

Bank    47,75 

   

1.232,76 

   

   

   

 

 

 

Passiva (in €)  31 december 2015 

   

   

   

Eigen vermogen  -7.187,24 

   

Crediteuren 

 

 4.420,00 

Overige schulden   4.000,00 

   

1.232,76 
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Rekening van baten en lasten over 7 nov. 2014 - 31 dec. 2015 

 

(in €)  7 nov. 2014 - 

  31 dec. 2015 

Baten   

   

Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar           1.065,00 

Subsidies  …. 

Lidmaatschapsbijdragen                                                                                                                   

Giften   

Omzet 1e hands    
 

 

                  

        29.841,15 

             575,00 

          9.150,00 

             876,03 

Omzet 2e hands               498,04 

   

Totaal Baten   

  42.005,22 

   

Lasten   

   

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar  45.199,03 

Bankkosten                119,88 

Overige kosten  255,80 

website             2.632,75 

inkoop  985,00 

   

Totaal kosten  49.192,46 

   

Resultaat  -7.187,24 
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Verslag van de voorzitter 

 

De stichting F. Bordewijk Genootschap is op 7 november 2014 opgericht te Den Haag. Het jaar 2015 

heeft in het teken gestaan van het feit dat de auteur Bordewijk 50 jaar geleden is overleden. Alle 

activteiten van het genootschap waren in die periode gericht op het zo breed mogelijk in de samenleving 

bekend maken van evenementen die aandacht gaven aan het werk van de schrijver en de muziek van 

zijn vrouw Johanna Bordewijk-Roepman. Met veel enthousiasme heeft het bestuur gewerkt aan het 

beschikbaar stellen van informatie en ondersteuning geven aan organisatoren van literaire salons, 

tentoonstellingen, radioprogramma’s, luisterboeken, etc. 

Het bestuur heeft in september 2015 het Bordewijkfestival georganiseerd in het Theater aan het Spui te 

Den Haag. Een bijzonder geslaagd evenement waar literatuur, theater, muziek, zang en een literaire 

wandeling harmonieus samenging. Voorts heeft het bestuur middels crowdfunding kunnen 

bewerkstelligen dat een bronzen borstbeeld van de auteur (vervaardigd door de kunstenaar Lillian 

Mensing) in het centrale deel van het winkelcentrum de Passage door de burgemeester van Den Haag is 

onthuld. Op deze pagina http://bordewijkgenootschap.nl/bordewijkfestival/ vindt u een uitgebreid 

verslag van het festival. 

http://bordewijkgenootschap.nl/bordewijkfestival/
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Toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten 
 

Algemene toelichting  

Stichting F. Bordewijk Genootschap werd opgericht op 7 november 2014 ten overstaan van mr H. 

Matzinger, notaris te Den Haag. 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor het werk van de schrijver 

Ferdinand Bordewijk en zijn vrouw de componiste Johanna Bordewijk-Roepman. 

Dit doel tracht de stichting te bereiken door: 

 

a. het organiseren van het Bordewijkjaar 2015; 

 

b. het plaatsen van en de instandhouding van een borstbeeld; 

 

c. het digitaal toegankelijk maken van alle teksten en muziekstukken, alsmede het samenstellen van 

een bibliografie; en 

 

d. het organiseren van activiteiten ten einde aandacht te besteden aan het werk van het echtpaar 

Bordewijk, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar aansluiting op actuele maatschappelijke 

thema’s en gebeurtenissen. 

 

 

Bij de oprichting zijn drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangesteld. Het 

bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De 

voorzitter en de secretaris zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de uitvoering 

van het beleidsplan. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en 

buiten rechte. 

 

 

Fiscaliteit 
 

De Stichting is BTW plichtig. 

 

 
Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat 

Waardering en bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs. 

De posten in de balans zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balansposten 
 
Vorderingen  1.185,01 

 

Dit betreft terug te ontvangen BTW over Q4 2015 

 

  

Bank    47,75 

 

Dit is het saldo van de bankrekening van het Genootschap bij de Rabobank. 

  

   

Eigen vermogen  -7.187,24 

 

Dit is het negatief resultaat van de exploitatie in het eerste jaar van het bestaan van het 

Genootschap. 

  

   

Crediteuren 

 

 4.420,00 

Dit betreft de niet betaalde factuur van het Theater a/h Spui. 

 

  

Overige schulden   4.000,00 

 

Dit is de lening die de penningmeester ter overbrugging aan de stichting heeft verstrekt. 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

 
Baten   

   

Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar 

 

Dit zijn de (niet afgerekende) recettes van het Theater a/h Spui 

 

 1.065,00 

Subsidies 

 

Deze zijn verleend voor het Bordewijk Festival en het borstbeeld in De 

Passage in Den Haag. 

 

 …. 

Lidmaatschapsbijdragen    

 

à 25 euro per lid. 

                                                                                                              

  

Giften 

 

Van particulieren voor realisatie van het borstbeeld 

 

  

Omzet 1e hands  

 

Dit zijn door het Genootschap verkochte nieuwe boeken en 

Bordewijkiana die onder de BTW afdracht vallen. 

 

  

 

 

                  

         29.841,15 

              

 

 

 

             575,00 

           

 

          

          9.150,00 

              

 

 

             876,03 

Omzet 2e hands 

 

De tweedehands boeken die door leden aan het genootschap voor 

verkoop ter beschikking gesteld om het Genootschap te steunen. 

              498,04 
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Lasten   

   

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar 

 

Uitgaven voor het Bordewijk Festival en het Borstbeeld in de Passage. 

 

 45.199,03 

Bankkosten 

 

Die de Rabobank in rekening brengt voor haar diensten. 

 

              119,88 

Overige kosten 

 

Dit zijn kosten voor drukwerk, porto ed. 

 

 255,80 

Website 

 

Creatie en onderhoud van www.bordewijkgenootschap.nl.  

 

           2.632,75 

Inkoop 

 

Van boeken en Bordewijkiana (kleine beeldjes) t.b.v. de verkoop. 

 

 

 985,00 

 

Den Haag, 6 februari 2018 

Het Bestuur: 

R.H. Gaarlandt, voorzitter 

M.M. Krill, secretaris 

N. Klinkenberg, penningmeester 

 

http://www.bordewijkgenootschap.nl/

