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Balans op 31 december 2017 

 

Activa (in €)  31 december 2017 

   

Vlottende activa   

   

   

Bank  1.109 

   

   

   

  1.109 

 

 

 

Passiva (in €)  31 december 2017 

   

Stichtingskapitaal   

   

Cumulatief overschot  -/- 1.824 

   

   

Schulden  - 

   

Crediteuren  133 

Overige schulden   2.800 

   

   

  1.109 
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Rekening van baten en lasten over 2017 

 

(in €)   

   

Baten   

   

Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar  4.725 

Overige baten ledenbijdragen  1.075 

Giften 25  25 

Opbrengst boeken en CD’s ed. 

Bijzondere bate 

 1.305 

                4.420              

   

  11.550 

   

Lasten   

   

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar  7.132 

Algemene kosten                     557 

Kosten Website 

 Inkoop                                

 377 

               108 

   

  8.175 

 

Resultaat 
 

 

  
€ 3.375 
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Verslag van de voorzitter 

 

Mede door het succes van onze activiteiten in 2015 en 2016 is het bestuur met enthousiasme aan de slag 

gegaan met het organiseren van nieuwe activiteiten in 2017. Hier een greep daar uit: 

- Het bestuur heeft gedurende het jaar 4 nieuwsbrieven uitgegeven boordevol nieuws over het 

schrijversechtpaar. 

- 28 oktober: Jaardag Bordewijk Genootschap (voor leden en belangstellenden) te Rotterdam. 

Naast een gevarieerd programma met een lezing, zang & muziek en een boekpresentatie was het 

hoogtepunt de onthulling van het bronzen borstbeeld van de auteur op de Heuvel, vlak naast 

restaurant Parkheuvel, uitkijkend over de Rotterdamse haven. 

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 financiële 

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. 

 

Bij de oprichting zijn drie onbezoldigde 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. 

 

Het beleidsplan van de stichting is in te zien via de website http://bordewijkgenootschap.nl/over-

ons/bordewijk-genootschap/  

 

Fiscaliteit 
 

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. 

 

ANBI Status 

 

In 2017 werd de ANBI status verleend 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. 

http://bordewijkgenootschap.nl/over-ons/bordewijk-genootschap/
http://bordewijkgenootschap.nl/over-ons/bordewijk-genootschap/
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Toelichting op de balansposten 
 
 
banksaldo 1.109 

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

 

Stichtingskapitaal 

Dit betreft het tekort over de verslagperiode.  

 (in €)  

  

Tekort op 1-1-2017 -/- 2.109 

Resultaat over de periode 1 januari 2017 - 31 december 2017 3.375 

 1.824 

 

 

Crediteuren 

Dit betreft 133 euro BTW afdracht Q4 die in januari 2018 betaald is. 

Overige schulden 

De lening ad 2.800 euro van één van onze leden voor de financiering van het beeld in Rotterdam. Deze 

wordt in 4 jaarlijkse termijnen d.m.v. een gift afgelost. 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

 
 
Projectbaten activiteiten Bordewijkjaar 2017  
 
 

 

Ontvangen subsidies en bijdragen voor het plaatsen van een beeld in Rotterdam 4.725 

 
Overige baten 

Dit betreft ledenbijdragen in de vorm van lidmaatschapsgeld                                1.075 

Giften van leden en belangstellenden 25 

Opbrengst boeken en cd’s ed.                      1.305 

Dit betreft voornamelijk de opbrengst van de CD’s en boeken 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. 

Bijzondere bate 

We hebben een oude crediteurenpostlaten vervallen.       4.220 

 

Projectkosten activiteiten Bordewijkjaar 2016     

Deze post bestaat uit: 
De kosten voor het borstbeeld en de jaardag in Rotterdam en enkele publicaties             7.132 
 
Algemene kosten                     

De specificatie is: bankkosten (130) en porto (427)                      557 

 

Kosten Website  

abonnement provider en ondersteuning CYA 

 inkoop 

boeken ed. t.b.v. de verkoop via het Genootschap                                

  

377 

                

108 

 

Den Haag en Deventer, 18-2-2018 

Het Bestuur: 

R.H. Gaarlandt, voorzitter 

M.M. Krill, secretaris 

N. Klinkenberg, penningmeester 


