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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
T.a.v. het bestuur
p/a Pijpstraat  22
9636 AM  ZUIDBROEK

Harlingen, 28 februari 2018

Geacht bestuur,

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting 
gevestigd aan de Achter de Hoven  270 te Leeuwarden.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting.
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Informatie over de stichting

Oprichting

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter: mevrouw X.Y. Wassenbergh
Secretaris: de heer Mr. A.J. Algra
Penningmeester: de heer J. van der Heide
Algemeen bestuurslid: de heer Drs. H.P. ter Avest
Algemeen bestuurslid: mevrouw M.K. Pragt
Algemeen bestuurslid: de heer K.J.R. Callens
Algemeen bestuurslid: de heer A.C.M. Warmenhoven

Op 22 juli 1985 is de Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Friese Musea door middel van het verstrekken van subsidies en het
beschikbaarstellen van objecten.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de stichting

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard
4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook
vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting te Leeuwarden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie
aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Wassenbergh
Clarijs Fontein Stichting. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

6



 

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 754.970 284.332 
Vorderingen en overlopende activa 13.826 13.274 
Kortlopende schulden en overlopende passiva -3.500 -3.500 

Werkkapitaal 765.296 294.106 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 158.000 158.000 
Financiële vaste activa 3.814.452 4.039.244 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 4.737.748 4.491.350 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 4.737.748 4.491.350 

4.737.748 4.491.350 

2017

Toename vorderingen en overlopende activa 552 
Toename liquide middelen 470.638 

471.190 

De liquide middelen zijn in 2017 toegenomen met € 470.638 ten opzichte van 2016.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2017 gestegen met € 471.190 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2017 2016

€
In % van de

beleggingsopbr €
In % van de

beleggingsopbr

Beleggingsopbrengsten 71.303 100,0 91.452 100,0 
Donaties en provisies -149.448 -209,6 -230.764 -252,3 

Baten -/- directe lasten -78.145 -109,6 -139.312 -152,3 

Inventariskosten 316 0,4 316 0,3 
Kantoorkosten 3.243 4,5 3.302 3,6 
Verkoopkosten 8.092 11,3 10.126 11,1 

Som der exploitatielasten 11.651 16,2 13.744 15,0 

Exploitatieresultaat -89.796 -125,8 -153.056 -167,3 

Financiële baten en lasten 156.528 219,5 21.089 23,1 

66.732 93,7 -131.967 -144,2 

2017

Toename baten -/- directe lasten 61.167 

Afname kantoorkosten -59 
Afname verkoopkosten -2.034 

Per saldo afname som der exploitatielasten -2.093 

Toename exploitatieresultaat 63.260 

Toename financiële baten en lasten 135.439 

Toename resultaat 198.699 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's en procenten 
van de beleggingsopbrengsten worden weergegeven:

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 198.699 ten opzichte van 2016, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Resultaat
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Meerjarenoverzicht
(in euro's)

BALANS 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 
Financiële vaste activa 3.814.452 4.039.244 3.814.452 4.039.244 4.134.196 

Vaste activa 3.972.452 4.197.244 3.972.452 4.197.244 4.292.196 

Vorderingen en overlopende activa 13.826 13.274 13.826 13.274 15.964 
Liquide middelen 754.970 284.332 754.970 284.332 224.561 

Vlottende activa 768.796 297.606 768.796 297.606 240.525 

4.741.248 4.494.850 4.741.248 4.494.850 4.532.721 

Eigen vermogen 4.737.747 4.491.350 4.737.748 4.491.350 4.526.861 

3.500 3.500 3.500 3.500 5.860 

4.741.247 4.494.850 4.741.248 4.494.850 4.532.721 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 2016 2017 2016 2015

Beleggingsopbrengsten 71.303 91.452 71.303 91.452 93.414 
Donaties en provisies -149.448 -230.764 -149.448 -230.764 -177.533 

Baten -/- directe lasten -78.145 -139.312 -78.145 -139.312 -84.119 
Brutomarge procentueel -109,6% -152,3% -109,6% -152,3% -90,0%

Inventariskosten 316 316 316 316 316 
Kantoorkosten 3.243 3.302 3.243 3.302 3.951 
Verkoopkosten 8.092 10.126 8.092 10.126 9.624 

Som der exploitatielasten 11.651 13.744 11.651 13.744 13.891 

Exploitatieresultaat -89.796 -153.056 -89.796 -153.056 -98.010 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.885 1.493 2.885 1.493 1.470 
Rentelasten en soortgelijke kosten -337 -211 -337 -211 -195 
Opbrengsten vorderingen en effecten 153.980 19.807 153.980 19.807 63.266 

Financiële baten en lasten 156.528 21.089 156.528 21.089 64.541 

Resultaat 66.732 -131.967 66.732 -131.967 -33.469 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

F.H. Jagersma AA               
De Jager Accountancy BV

Jaarverslag Jaarverslag

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva

9



 

Jaarstukken
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Bruiklenen 158.000 158.000 

158.000 158.000 

Financiële vaste activa 2

Aandelen 2.723.674 2.732.441 
Obligaties 1.090.778 1.306.803 

3.814.452 4.039.244 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 3

Overlopende activa 13.826 13.274 

13.826 13.274 

Liquide middelen 4 754.970 284.332 

4.741.248 4.494.850 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2017
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

Eigen vermogen 5

Onverdeeld saldo 66.732 -131.967 
Algemene reserve 3.887.518 4.019.486 
Reserve koersverschillen 783.497 603.831 

4.737.748 4.491.350 

6

Overlopende passiva 3.500 3.500 

3.500 3.500 

4.741.248 4.494.850 

Balans per 31 december 2017

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting 2017 2016

Beleggingsopbrengsten 7 71.303 91.452 
Donaties en provisies 8 -149.448 -230.764 

Baten -/- directe lasten -78.145 -139.312 
Overige bedrijfskosten: 9

Inventariskosten 316 316 
Kantoorkosten 3.243 3.302 
Verkoopkosten 8.092 10.126 

Som der exploitatielasten 11.651 13.744 

Exploitatieresultaat -89.796 -153.056 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.885 1.493 
Rentelasten en soortgelijke kosten -337 -211 
Opbrengsten vorderingen en effecten 153.980 19.807 

Financiële baten en lasten 10 156.528 21.089 

Resultaat 66.732 -131.967 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2017 Staat van baten en lasten 2017
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Leeuwarden

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41244625

Activiteiten

Adres

Achter de Hoven  270
8933 CX Leeuwarden

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De grondslagen voor
de waardering van activa en passiva zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar.

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
het ondersteunen van de Friese musea door middel van het verstrekken van subsidies en het beschikbaarstellen van objecten. 

De stichting heeft per 1 januari 2008 een ANBI status.

De stichting is statutair gevestigd te Leeuwarden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41 244 625.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Bruiklenen

Financiële vaste activa

Aandelen

Obligaties

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

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.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De aandelen c.q. de participaties zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo het kalenderjaar. 

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de
verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen.

Een nadere toelichting op de financiële activa is terug te vinden in de vermogensrapportage van Bank ten Cate & Cie.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening
gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschaffingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op de bruiklenen wordt niet meer afgeschreven, omdat de objecten niet aan
waardevermindering onderhevig zijn.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Reserves

Reserve koersverschillen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Lasten

Verkoopresultaten aandelen

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor
zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaten van verkoop van effecten / obligaties is het verschil tussen de historische kostprijs en de opbrengst.

Dotatie reserve koersverschillen is het verschil tussen de lagere waardering van de effecten / obligaties ten opzichte van de reserve
koersverschillen. 

In 2008 is door de daling van de effecten € 591.976 van de reserve koersverschillen vrijgevallen in de staat van baten en lasten.
Deze vrijval moet hierna eerst via de staat van baten en lasten goed worden gemaakt alvorens er weer een toevoeging aan deze
reserve kan worden gedaan. De voorziening is in 2017 toegenomen tot € 34.017. Hierdoor is een bedrag van -/- € 2.306 in de staat
van baten en lasten gekomen; € 31.711 minus € 34.017.

De reserve koersverschillen geeft het verschil weer tussen de beurswaarde en de historische kostprijs van het effectenpakket. Op
het transactiemoment, het moment van de afstoting van de effecten, wordt het koersresultaat ten gunste dan wel ten laste van de
staat van baten en lasten gebracht. 

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de
verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen.

In 2008 is door de daling van de effecten € 591.976 van de reserve koersverschillen vrijgevallen in de staat van baten en lasten.
Deze vrijval moet hierna eerst via de staat van baten en lasten goed worden gemaakt alvorens er weer een toevoeging aan deze
reserve kan worden gedaan. De voorziening is in 2017 toegenomen tot € 34.017. Hierdoor is een bedrag van -/- € 2.306 in de staat
van baten en lasten gekomen; € 31.711 minus € 34.017.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Beleggingsopbrengsten
De beleggingsopbrengsten bestaan uit renten, dividenden en ontvangsten uit een nalatenschap.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Bruiklenen

1
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016

Aanschafwaarden - - - - - 158.000 

- - - - - 158.000 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017

Aanschafwaarden - - - - - 158.000 

- - - - - 158.000 

Toelichting

Er wordt niet afgeschreven op de materiële vaste activa, omdat de objecten niet aan waardevermindering onderhevig zijn. 

Het aantal bruiklenen is in 2008 geregistreerd en bedraagt totaal 407 objecten.
 
Musea waar zich bruiklenen van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting zijn ondergebracht:

Cultuur/historisch museum Sorgdrager, Hollum (Ameland)
Streekmuseum het Admiraliteitshuis, Dokkum
Museum Martena, Franeker
Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen
Museum Joure, Joure
Museum Willen van Haren, Heerenveen
Hidde Nijland Museum, Hindeloopen
Fries Museum, Leeuwarden
Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
Museum het Fiskerhuske, Moddergat
Museum Stedhus Sleat, Sloten
Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Museum Warkums Erfskip, Workum
Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum, Burgum

De bruiklenen zijn verzekerd door de Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting of door musea.

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

2) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

Aandelen 2.723.674 2.732.441 
Obligaties 1.090.778 1.306.803 

3.814.452 4.039.244 

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa

Aandelen

Nadere specificatie en het verloop van de aandelen

Aandelen 2017 2016

Stand 1 januari 2.612.470 2.541.402 
Aankoop en conversie aandelen 921.391 770.669 
Koerswinst en -verlies 293.479 89.692 
Verkoop aandelen -1.251.208 -789.293 

Stand 31 december 2.576.132 2.612.470 

Registeraandelen Unilever

Stand 1 januari 119.971 119.748 
Koerswinst -verlies 27.571 223 

Stand 31 december 147.542 119.971 

Toelichting

Obligaties

Nadere specificatie en het verloop van de obligaties

Obligaties

Stand 1 januari 1.306.802 1.473.046 
Aankoop 137.423 281.444 
Lossingen -361.363 -477.529 
 Herwaarderingen 7.916 29.842 

Stand 31 december 1.090.778 1.306.803 

Toelichting

De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Onder de aandelen zijn ook de vastgoedbeleggingen 
opgenomen.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of tegen de lagere koerswaarde. 
De actuele waarde per 31 december 2017 bedraagt € 1.133.417.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Overlopende activa 13.826 - 13.826 13.274 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente kapitaalmarktindex rekening 2.664 1.055 
Nog te verrekenen dividendbelasting 1.729 1.503 
Nog te ontvangen couponrente 9.316 10.651 
Nog te ontvangen rente spaarrekening 117 65 

13.826 13.274 

Toelichting

4) Liquide middelen

ABN AMRO rekeningcourant 59.524 63.407 
ABN AMRO spaarrekening 116.954 86.786 
ABN AMRO kapitaalmarktindex 520.841 69.786 
Bank Ten Cate & Cie .851 57.651 64.353 

754.970 284.332 

Toelichting

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Onverdeeld saldo 66.732 -131.967 
Algemene reserve 3.887.518 4.019.486 
Reserve koersverschillen 783.497 603.831 

4.737.747 4.491.350 

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Resultaatbestemming

Algemene reserve 2017 2016

Stand 1 januari 4.019.486 4.052.957 
Resultaat voorgaand boekjaar -131.968 -33.471 

Stand 31 december 3.887.518 4.019.486 

Reserve koersverschillen

Beurswaarde aandelen 31 december 2.723.672 2.732.441 
   Historische kostprijs aandelen -1.940.176 -2.128.611 

783.497 603.830 
   Waardering obligaties 1.090.777 1.306.801 
   Aanschafwaarde obligaties -1.124.794 -1.338.512 
   Reserve obligaties 34.017 31.711 

Stand 31 december 783.497 603.830 

Toelichting op de reserve koersverschillen

De reserve koersverschillen geeft het verschil weer tussen de beurswaarde en de historische kostprijs van het effectenpakket. 
Op het transactiemoment, het moment van de afstoting van de effecten, wordt het koersresultaat ten gunste dan wel ten laste 
van de staat van baten en lasten gebracht. 

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de 
verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen.

In 2008 is door de daling van de effecten € 591.976 van de reserve koersverschillen vrijgevallen in de staat van baten en lasten. 
Deze vrijval moet hierna eerst via de staat van baten en lasten goed worden gemaakt alvorens er weer een toevoeging aan deze 
reserve kan worden gedaan. De voorziening is in 2017 toegenomen tot € 34.017. Hierdoor is een bedrag van -/- € 2.306 in de 
staat van baten en lasten gekomen; € 31.711 minus € 34.017.

Aan het Stichtingsbestuur wordt voorgesteld het positieve saldo over 2017 als volgt te verdelen:

Toevoeging aan de algemene reserve van € 66.733.

In de balans per 31 december 2017 is dit voorstel nog niet verwerkt.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Overlopende passiva 3.500 3.500 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen accountantskosten 3.500 3.500 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

2017 2016    
7) Beleggingsopbrengsten

Couponrente 24.978 40.894 
Ontvangen (stock)dividend 46.325 50.558 

71.303 91.452 

8) Donaties en provisies

Subsidies 113.744 194.487 
Beheer loon effecten 26.674 28.760 
Provisies 9.030 7.517 

149.448 230.764 

Gemiddeld aantal fulltime werknemers

Toelichting

9) Overige bedrijfskosten

Inventariskosten 316 316 
Kantoorkosten 3.243 3.302 
Verkoopkosten 8.092 10.126 

11.651 13.744 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Inventariskosten

Assurantien inventaris 316 316 

Kantoorkosten

Abonnementen&contributies - 162 
Accountantskosten 3.243 3.140 

3.243 3.302 

Verkoopkosten

Representatiekosten 183 - 
Reis- en verblijfkosten 1.568 4.730 
Reclame (website / logo) 3.341 2.396 
Vergoeding bestuur 3.000 3.000 

8.092 10.126 

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

2017 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

10) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.885 1.493 
Rentelasten en soortgelijke kosten -337 -211 
Opbrengsten vorderingen en effecten 153.980 19.807 

Per saldo een baat / baat 156.528 21.089 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 220 438 
Rente kapitaalmarktindex rekening 2.665 1.055 

2.885 1.493 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant bankiers 337 211 

Opbrengsten vorderingen en effecten

Verkoopresultaat aandelen / obligaties 151.674 26.705 
Dotatie reserve koersverschillen 2.306 -6.898 

153.980 19.807 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Leeuwarden,………………………………2018

Het bestuur,

Mevrouw X.Y. Wassenbergh                                
Voorzitter                                                                           

De heer A.J. Algra
Secretaris  

De heer J. van der Heide
Penningmeester
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Bijlagen
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Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

€ 
Museum federatie Fryslân
Museum federatie Fryslân
Stichting interieurs infryslan
Stichting kolleksje sintrum Fryslân
Stichting musea noardeast Fryslân
Hannemahuis
Volksterrenwacht Burgum
Stichting Behoud Molen Gerrit Goukespolder

4.341
8.412

12.500
66.000
11.712

4.496
2.532
3.750

Betaalde subsidies 2017 Staat van baten en lasten 2017

113.744
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