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Balans op 31 december 2016 

 

Activa (in €)  31 december 2016 

   

Vlottende activa   

Bank  878 

  878 

 

Passiva (in €) 

 31 december 2016 

Eigen vermogen  -/- 5.200 

Kortlopende schulden  - 

Crediteuren  4.420 

Overige schulden   1.000 

BTW Q4 2016  658 

  878 
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Rekening van baten en lasten over 2016 

 

(in €)   

   

Baten   

   

Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar  10.750 

Overige baten ledenbijdragen  1.100 

Giften  430 

Opbrengst boeken en CD’s ed. 

 

 5.013 

 

   

Totaal Baten  17.293 

   

Lasten   

   

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar  11.517 

bankkosten                    132 

Algemene kosten                     477 

Kosten Website 

inkoop                                

 624 

               2557 

   

Totaal lasten  15.307 

   

Resultaat  +1.986 
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Verslag van de voorzitter 

 

Mede door het succes van 2015 is het bestuur met enthousiasme aan de slag gegaan met het organiseren 

van nieuwe evenementen in 2016. Hier een greep uit de acitiviteiten: 

- 16 oktober: Lezing en interview Elly Kamp, bij het verschijnen van haar dubbelbiografie in 

Deventer 

- 29 en 30 oktober: Bordewijk Genootschapdag in Schiedam. In samenwerking met lokale 

culturele partners  zijn lezingen, muzikale optredens, de onthulling van een borstbeeld, de doop 

van een boek en een stadswandeling georganiseerd.  

- Op 25 november werd in de Openbare Bibliotheek in Den Haag – in samenwerking met het 

Nederlands Muziek Instituut – de cd From the bottom of my heart ten doop gehouden. Muziek 

van Johanna Bordewijk-Roepman, uitgegeven door het Genootschap. 

- 18 december: Literaire Salon Mens durf te lezen in Zaandam. Tijdens de literaire salons die in 

Zaandam georganiseerd worden, staat telkens één schrijver uit de literaire canon centraal. Een 

aan het Bordewijk echtpaar gewijd programma had de primeur. Het evenement vond plaats in 

het Zaantheater in Zaandam. 

Op http://bordewijkgenootschap.nl/agenda/ vind u een overzicht van de activiteiten waar het 

genootschap deels of geheel bij betrokken is geweest. Op onze website staan ook uitgebreide verslagen 

van de hierboven vermelde activiteiten. 

Mede namens de bestuursleden dank ik de leden van het genootschap en fondsen voor hun financiele 

steun en vertrouwen, alsmede belangstellenden, onze adviseurs, vrijwilligers en familieleden voor hun 

steun en inzet bij de verschillende evenementen. 

 

Robert Gaarlandt, voorzitter

http://bordewijkgenootschap.nl/agenda/
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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 onbezoldigde bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) 

aangesteld. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur is verplicht een (meerjarig) 

beleidsplan vast te stellen. 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. 

 

ƆƆƆ0186Fiscaliteit 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk en treedt niet in concurrentie met enige andere instelling. De 

stichting is daarmee niet onderhevig aan belasting naar de winst.  

De stichting is wel ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting. Derhalve kan de 

omzetbelasting die drukt op ontvangen facturen worden verrekend en wordt de BTW op de opbrengst 

van bv. de CD verkoop afgedragen aan de fiscus. 

In 2017 wordt de ANBI status aangevraagd voor de Stichting Bordewijk Genootschap opdat giften voor 

de schenker aftrekbaar zullen zijn van de belastingen. 

 

 
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 
 
 
Bank  878 

Betreft tegoeden in rekening-courant bij de Rabobank.  Deze tegoeden zijn direct opeisbaar. 

 

Eigen vermogen          -/- 5.200 
 
Dit betreft het eigen vermogen ultimo 2015 -/-7.187 plus het resultaat 2016: + 1.987 euro 
 
Crediteuren  4.420 

De vordering van Theater aan het Spui voor huur van het theater minus de recettes.  

 

Overige schulden  

  

1.000 

Dit is een onderhandse lening van 1.000 door de penningmeester verstrekt aan het Genootschap. 

 

BTW Q4 2016 

  

658 

 Dit is de in 2017 te betalen BTW over Q4 van 2016  
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

 
 

Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar 2016  

Dit betreft ontvangen subsidies voor het CD project From the bottom of my Heart            

10.750 

 

  

Overige baten 

Dit betreft ledenbijdragen in de vorm van lidmaatschapsgeld                                            1.100 

Giften van leden en vrienden van het Genootschap          430 

Opbrengst boeken en cd’s ed.                      5.013 

Dit betreft voornamelijk de opbrengst van de CD’s die we als genootschap zowel via de tussenhandel 

als direct verkochten. Daarnaast verkochten wij publicaties die i.s.m. derden zijn gerealiseerd en 

tweedehands boeken en een borstbeeld aan de bibliotheek in Schiedam. 

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar 2016               11.517 

Deze post bestaat uit: 
De kosten voor het opnemen en vervaardigen van de CD              11.293 
kosten vervaardiging van eigen publicaties          224 
 
Bankkosten  
 
door de RABO bank in rekening gebracht          132 
 
Algemene kosten                     

Dit betreft verzendkosten van cd’s en publicaties voor de leden.                     477 

 

Kosten Website  

 

abonnement provider en ondersteuning CYA 

  

Inkoop                                

  

 

 

624 

                

2.557 

Dit bertreft de aanschaf van de oplages van Oog in oog met Bordewijk (Wiener), Verbrande Erven, drie 

kleine beeldjes en het borstbeeld voor de bibliotheek in Schiedam. 

 

Den Haag en Deventer, 6-2-2018 

Het Bestuur: 

R.H. Gaarlandt, voorzitter 

M.M. Krill, secretaris 

N. Klinkenberg, penningmeester 


