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Activiteitenverslag Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo 2015 

 
Algemeen 
Op 13 januari 2014 is Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo opgericht. Conform de statutaire 
doelstellingen richt de stichting zich op de instandhouding van de kapel op Landgoed Willibrordus en 
bevordert zij de publiekstoegankelijkheid hiervan. De stichting ontwikkelt daartoe allerlei activiteiten die 
daarmee verband houden. De stichting gebruikt voor de kapel de naam Cultuurkoepel Heiloo.  
 
Het bestuur bestaat in 2015 uit: 
Marjan Onderwater (voorzitter) 
Rob Huijsmans * 
Rob van der Wal (penningmeester) ** 
Karin Bonouvrie 
Hil Wardenburg 
Jan Zijlstra 
Annemieke Schep 
Nico Adrichem 
Max Thoolen 
 
*  Per mei ’15 is Rob Huijsmans opgestapt als bestuurslid. 
** Per dec ’15 is Rob van der Wal geen bestuurslid meer, wel zet hij het penningmeesterschap voort 
totdat deze taak kan worden overgenomen. 

 
De bestuurders krijgen van de stichting geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.  
 
Het bestuur komt, op aan het begin van het jaar vastgestelde data, maandelijks bij elkaar om de 
geplande activiteiten door te spreken. 
 
Activiteiten 
2015 is een jaar waarin jaarlijkse traditie van het festival ‘Willibrordus draait door’ en de ‘Willibrordus 
lezing’ wordt gestart, 2015 is dan ook het Willibrordusjaar voor heel Heiloo. Ook vinden er in de 
Cultuurkoepel Heiloo diverse muzikale evenementen plaats en wordt deze reeds aan diverse externe 
partijen verhuurd voor bruiloften en privéfeesten. Mede wordt de Cultuurkoepel Heiloo gebruikt voor 
informatiebijeenkomsten van de Gemeente Heiloo of als oefenruimte voor zangkoren ed.  
 
Op cultureel gebied was er al genoeg te beleven: 
29 maart Willibrordusviering ivm 75-jarig bestaan van de ‘kapel’. 
1 april Aankondiging De Karavaan 2015 door Dennis Meyer en Lucas de  
 Man. 
26 mei  Voorjaarsmarkt op Landgoed Willibrordus incl muziek + openstelling 
 Cultuurkoepel Heiloo. 
2 juni Music Meeting Heiloo. 
23 t/m 28 juni  Kunst6daagse in Cultuurkoepel Heiloo. 
5 september Stand op Uitmarkt Heiloo + toneelgroep Falkland besteedt aandacht 
  aan Willibrordus. 
12 + 13 september Open monumentenweekend – incl in CkH fotoreportage van HAF 
  (Heiloo-er Amateur Fotografenvereniging) van terrein Willibrordus 
17 t/m 19 september Festival Willibrordus Draait Door 
27 september Najaarsmarkt op Landgoed Willibrordus incl muziek + openstelling  
 Cultuurkoepel Heiloo. 
7 november 1e jaarlijkse landgoed Willibrorduslezing (7/11 is zijn sterfdag) + 
  aansluitend eerste Willibrordusmaaltijd. 
 
Verder wordt de Cultuurkoepel Heiloo 5 tot 10 x per maand verhuurd voor muzikale evenementen voor 
het publiek. Vrienden krijgen € 2,50 korting op een kaartje. 
 
De programmering wordt gedaan door Kunstgetij, onder leiding van Ed Bausch. Hij is een gedreven 
cultuur ondernemer met een goed oog en oor voor kwaliteit.  
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Overige activiteiten 
Door de stichting werden een aantal activiteiten gestimuleerd: 
 
Expedities 
Er is een groep vrijwilligers opgeleid om belangstellenden kennis te laten maken met het Landgoed 
Willibrord. De belangstelling hiervoor is groot en de verworven inkomsten worden aangewend om de 
Cultuurkoepel Heiloo financieel te ondersteunen. 
 
Sponsors 
De stichting heeft 5 hoofdsponsors bereid gevonden om een bedrag van meer dan € 250 te sponsoren. 
 
Ledenwerving 
De stichting zet zich actief in om zoveel mogelijk Vrienden te werven. Het streven is 1.000 particulieren 
en 250 bedrijven. De contributie bedraagt € 14,64 per persoon per jaar voor particulieren en € 43,93 voor 
bedrijven. Het Vriendenlidmaatschap geeft Vrienden van de Stichting Cultuurkoepel Heiloo diverse 
voordelen zoals korting op activiteiten of voorinformatie bij premières.  
 
De stand van de Vrienden per 31 december 2015 is: 358 
 
De stichting kijkt met genoegen terug op een druk jaar waarin heel veel zaken opgestart zijn die in de 
komende jaren tot ontwikkeling  moeten komen. Er is veel gebeurd, maar wij zijn er nog lang niet. Het 
bestuur zal in ieder geval zich tot het uiterste inspannen om de groep Vrienden verder uit te breiden, de 
Cultuurkoepel (financieel) te faciliteren en waar mogelijk de Cultuurkoepel te promoten in de breedste zin 
van het woord. Wij gaan ervoor! 
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Balans per 31 december 2015  
 

Activa 

  31 december 2015   31 december 2014  
 € € € € 

Vaste activa     
Materiële vaste activa     

Andere vaste bedrijfsmiddelen   21.960    -  
     
Vlottende activa     
Vorderingen   4.620    2.694  
     
Liquide middelen   6.956    18.706  
       
   33.536    21.400  

 
Passiva 
        

Eigen kapitaal   32.934    21.400  
     
Kortlopende schulden     

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten   602    -  
       
   33.536    21.400  
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Staat van baten en lasten over 2015  

 
 

 2015   2014  
  € € € € 
Netto-omzet  23.335    22.793   
Inkoopwaarde van de omzet  -7.940    -575   
Brutowinst   15.395    22.218  
Afschrijvingen  2.440    -   
Overige bedrijfskosten  1.237    690   
Som der bedrijfslasten 

 
 3.677  

 
 690  

Bedrijfsresultaat   11.718    21.528  
Andere rentebaten en soortgelijke opbreng-
sten  16    -   
Rentelasten en soortgelijke kosten  -200    -128   
Financiële baten en lasten   -184    -128  
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   11.534    21.400  
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Kasstroomoverzicht over 2015  

  2015   2014  
 € € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Bedrijfsresultaat   11.718    21.528  
     
Aanpassingen voor     

Afschrijvingen   2.440    -  
 
Verandering in werkkapitaal     

Debiteuren  -1.926    -2.694   
Kortlopende schulden (exclusief banken)  602    -   
   -1.324    -2.694  
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   12.834    18.834  
     
Ontvangen interest  16    -   
Betaalde interest  -200    -128   
   -184    -128  
Kasstroom uit operationele activiteiten   12.650    18.706  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen materiële vaste activa   -24.400    -  
Mutatie geldmiddelen   -11.750    18.706  
 
 
Verloop mutatie geldmiddelen 
 

     
Stand per begin boekjaar   18.706    -  
Mutaties in boekjaar   -11.750    18.706  
Stand per eind boekjaar   6.956    18.706  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake jaarrekening zoals 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen volgens RJ. 640 'Organisaties zonder winststreven'. 
De jaarrekening is opgesteld in €.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

Eigen vermogen 

Onder het bedrijfsvermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de 
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt 
hierbij geen rol. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen vergoedingen en 
hetgeen waarvoor een vergoeding reeds toegekend is. 

Kostprijs omzet 

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de geleverde diensten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Som der financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde 
interest. 
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Toelichting op de balans 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
 
 Andere vaste 

bedrijfsmid-
delen 

 € 
Boekwaarde per 1 januari 2015  -  

Mutaties   
Investeringen   24.400  
Afschrijvingen   -2.440  
Saldo mutaties   21.960  
Stand per 31 december 2015  
Aanschaffingswaarde   24.400  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.440  
Boekwaarde per 31 december 2015  21.960  
Afschrijvingspercentages  20%  
 
Er zijn in 2015 stoelen aangeschaft. 
 
Vlottende activa 

  31-12-2015   31-12-2014  
 € € 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren  4.620   2.694  
 
Handelsdebiteuren 
Handelsdebiteuren   4.620   2.694  
 
Liquide middelen 
Rabobank  4.940   8.706  
Rabobank spaarrekening  2.016   10.000  
  6.956   18.706  
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In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven. 
 Eigen kapi-

taal 

 € 
Stand per 1 januari 2015  21.400  
Resultaat boekjaar   11.534  
Stand per 31 december 2015  32.934  
 
 
Kortlopende schulden   

  31-12-2015   31-12-2014  
 € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren  602   -  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2015   2014  

 € € 
Netto-omzet 
Ontvangen bijdragen Vrienden   5.522   5.018  
Ontvangen bijdragen Vrienden (eenmalig)  1.558   3.894  
Ontvangen bijdrage promotiebudget NH  5.000   -  
Ontvangen bijdrage PBC  5.000   -  
Ontvangen bijdrage Taqa  2.500   -  
Ontvangen bijdragen kerkbanken/stoelen  1.775   2.300  
Ontvangen bijdragen Luidklokje  -   5.000  
Ontvangen bijdragen verhuur  -   2.400  
Ontvangen bijdragen Coöperatiefonds  -   2.250  
Ontvangen bijdragen rondleidingen  1.980   630  
Ontvangen bijdragen entreegelden  -   313  
Ontvangen bijdragen boekverkopen  -   183  
Ontvangen bijdragen diversen  -   805  
  23.335   22.793  
 
Inkoopwaarde van de omzet 
Inkoopwaarde omzet  7.940   575  
 
Inkoopwaarde omzet 
Kosten rondleidingen  440   41  
Kosten spreker  -   534  
Kosten film 'Willibrordus draait door'   2.500   -  
Kosten promotie 'Willibrordus draait door'   5.000   -  
  7.940   575  
 
Afschrijvingen 
Afschrijvingen materiële vaste activa  2.440   -  
 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  2.440   -  
 
Overige bedrijfskosten 
Verkoopkosten  1.237   690  
 
Verkoopkosten 
Reclame- en advertentiekosten  685   241  
Overige verkoopkosten  552   449  
  1.237   690  
 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Ontvangen bankrente  16   -  
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  2015   2014  
 € € 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten  200   128  
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Overige gegevens   

 

Voorstel resultaatverwerking 

Aan het bestuur van de stichting wordt voorgesteld het resultaat over het boekjaar 2015  toe te voegen 
aan de overige reserves. 
 
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de stichting. 
 
 
 


