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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.

Bestuurssamenstelling:
Marjan Onderwater (voorzitter)
André Harmans (penningmeester)
Joep van Dijk 
John Ibink
*Max Thoolen
Nico Adrichem (adviserend lid)
Jan Zijlstra (adviserend lid)

Max Thoolen is eind 2017 afgetreden als bestuurslid. Ten tijde van dit schrijven is deze vacant 
geworden bestuursfunctie reeds vervuld door  het aantreden van Jasper Donkers en Cas Himmelreich 
als bestuursleden van de stichting. 

De bestuurders krijgen van de Stichting geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het bestuur
komt maandelijks bij elkaar om geplande activiteiten te bespreken. Twee keer per jaar vindt 
terugkoppeling plaats aan het bestuur GGZ NHN.

Ledenwerving:
De Stichting zet zich actief in om zoveel mogelijk Vrienden te werven. Het streven is 1.000 
particulieren en 250 bedrijven. De minimum donatie bedraagt € 14,64 per persoon per jaar voor 
particulieren en € 43,93 voor bedrijven. Op 31 december 2017 stond de teller op 430 Vrienden. 

Het jaar 2018 zal in het kader staan van een intensievere en nauwere samenwerking met Koepel BV, 
waaruit een actievere bijdrage van de vrienden moet voortkomen — zowel financieel als in natura.
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Activiteiten:
18 februari Cultuurkoepel ziet het licht i.s.m. Toverlantaarn Museum
oktober In gebruik neming van geschonken akoestische aanpassingen
18 oktober Literaire Salon met Adriaan van Dis

4 november Optreden Olga Pashchenko 
4 november Willibrordus-lezing 2017 met Martin Sommer
13 december Literaire Salon met Arthur Japin

  

Nieuwsbrieven:
De Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo probeert haar vrienden ten alle tijden op de hoogte te 
houden van de belangrijkste ontwikkelingen in de Vriendenstichting en in en rondom het Landgoed 
Willibrordus. In 2017 verstuurde we 10 nieuwsbrieven om deze taak te vervullen.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2017

Activa

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vaste activa

Materiele vaste activa - -

Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.485 18.365

Vlottende activa

Vorderingen 500 -

Liquide middelen 8.304 18.036

22.289 36.401

Passiva

Eigen kapitaal 22.249 36.401

Vlottende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 40 -

22.289 36.401
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Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ € € €

Netto-omzet 34.148 10.746

Inkoopwaarde van de omzet -13.357 -580

Brutowinst 20.791 10.166

Afschrijvingen 4.880 4.902

Overige bedrijfskosten 30.363 1.648

Som der bedrijfslasten -14.452 6.550

Bedrijfsresultaat -14.452 3.616

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 55 54

Rentelasten en soortgelijke kosten -246 -203

Financiele baten en lasten -191 -149

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -14.643 3.467
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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. Stichting Cultuurkoepel 

Heiloo te Heiloo  
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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. 

 



Toelichting

Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Netto-omzet

Ontvangen bijdrage GGZ-NHN t.b.h.v. akoestische verbeteringen 15.000 -

Kaartverkoop ‘Literaire Salons’ 2017 10.170 -

Ontvangen bijdragen Vrienden (jaarlijks) 6.867 7.091

Kaartverkoop ‘Cultuurkoepel ziet het licht’ 729 -

Kaartverkoop ‘Optreden Willibrordus-lezing’ 510 -

Ontvangen bijdrage Stichting Keerpunt 464 736

Ontvangen bijdrage RaboClubkas 2017 303 -

Ontvangen bijdragen Vrienden (eenmalig) 105 1.919

Ontvangen bijdragen kerkbanken/stoelen - 1.000

34.148 10.746

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 6.974 580

Inkoopwaarde van de omzet

Kosten ‘Literaire Salons’ 2017 10.751 -

Kosten ‘Willbibrordus-lezing’ 1.882 -

Kosten ‘Cultuurkoepel ziet het licht’ 616 -

Kosten rondleidingen 108 200

Kosten promotie Ẃillibrordus Draait Door’ - 380

13.357 580

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiele vaste activa 4.880 4.902

Afschrijvingen materiele vaste activa

Stoelen 4.880 4.902

4.880 4.902

Overige bedrijfskosten

Schenking aan Koepel BV t.b.h.v. akoestische aanpassingen 30.000 -

Verkoopkosten 363 803

Kantoorkosten - 420

Algemene kosten - 425

30.363 1.648

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 252 -292

Representatiekosten - 33

Overige verkoopkosten 111 1.062

363 803

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 21

Kosten automatisering - 399

- 420

Algemene kosten

Overige algemene kosten - 425

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 55 54

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 246 203
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