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Geacht bestuur,
Opdracht
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Weest op Uw
Hoede te Prinsenbeek.
Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Weest op Uw Hoede te Prinsenbeek is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
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 Stichting Weest op Uw Hoede.
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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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Algemeen

Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 16 april 2014, verleden door notaris A.R.N.J. Rouppe van der Voort werd de
stichting per genoemde datum opgericht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Weest op Uw Hoede, statutair gevestigd te Prinsenbeek, bestaan
voornamelijk uit:
a. Het verzamelen, archiveren, behouden en tentoonstellen van alle informatie in welke vorm dan ook,
terzake de mobilisatie van het Nederlandse leger met name in de aanloop naar de Tweede Wereld
Oorlog, alsmede alle andere activiteiten die daarmee direct of indirect verband houden.
b. De stichting dient het algemene belang
c. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Sedert de oprichting van de stichting bestaat het bestuur uit de navolgende leden:
- de heer C.J. Verhaart, voorzitter;
- de heer W.F. Monné, penningmeester;
- de heer R.M. Buisman, bestuurslid.
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
ANBI/ cultureel
Bij beschikking van 9 juni 2015 heeft de belastingdienst aan de stichting de ANBI status Cultureel
toegekend met ingang van 16 april 2014.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Resultaten

Resultaatanalyse
€

2019
€

Resultaatverhogend
Hogere brutowinst
Lagere kantoorkosten

14.069
797
14.866

Resultaatverlagend
Hogere huisvestingskosten
Hogere algemene kosten

889
224
1.113

Stijging van het resultaat

13.753

Fiscale positie

Vennootschapsbelasting
De Stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Jaarrekening

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Huurders
investeringen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

692
9.219

843
9.911

843

Vorderingen
Overlopende activa

2.561

-

Liquide middelen

280

617

12.752

1.460

11.002

-1.479

1.750

2.939

12.752

1.460

Vlottende activa

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Staat van baten en lasten over 2019

€
Schenkingen, giften,donaties en
verkoop collectie
Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2019
€

€

29.742
151
12.841
2.303
1.966

2018
€

15.673
151
11.952
3.100
1.742

Totaal van som der kosten

17.261

16.945

Totaal van netto resultaat

12.481

-1.272

Resultaatbestemming
Toevoeging stichtingsvermogen

12.481

-1.272

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Weest op Uw Hoede is feitelijk en statutair gevestigd op Kapelstraat 30, 4841 GH te
Prinsenbeek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 85394837.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Weest op Uw Hoede bestaan voornamelijk uit het verzamelen,
archiveren, behouden en tentoonstellen van alle informatie in welke vorm dan ook, terzake de
mobilisatie van het Nederlandse leger met name in de aanloop naar de Tweede Wereld Oorlog,
alsmede alle andere activiteiten die daarmee direct of indirect verband houden.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Weest op Uw Hoede is feitelijk gevestigd op Kapelstraat 30, 4841 GH te Prinsenbeek.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Opbrengsten omvatten de ontvangen donaties, schenkingen en giften.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Toelichting op de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
Huurders Andere vaste beinvesteringen
drijfsmiddelen

Totaal

€

€

€

1.510
-667

-

1.510
-667

843

-

843

Investeringen
Afschrijvingen

-151

9.219
-

9.219
-151

Saldo mutaties

-151

9.219

9.068

1.510
-818

9.219
-

10.729
-818

692

9.219

9.911

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019
Mutaties

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2019
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
31-12-2019
€

31-12-2018
€

2.561

-

280

4
613

280

617

Overlopende activa
Vordering op W.F. Monné inzake schenking
Liquide middelen
ABN AMRO museum
ABN AMRO Stichting

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal

€
-1.479

Stand per 1 januari 2019
Resultaat huidig boekjaar

12.481

Stand per 31 december 2019

11.002
2019
€

2018
€

-1.479
12.481
11.002

-207
-1.272
-1.479

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.070
480
200

341
2.182
416
-

1.750

2.939

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat huidig boekjaar
Stand per 31 december
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant bestuur (voorgeschoten kosten)
Accountants- en advieskosten (2018: 2 jaren)
Nog te betalen huur musea
Nog te betalen bruikleenvergoeding collectie millitaria

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
De stichting huurt de ruimte voor het musea. De jaarverplichting bedraagt € 8.196. De huur is
aangegaan voor 5 jaar en loopt tot 31 oktober 2020.
Bruikleenovereenkomst
Door de stichting is een bruikleenovereenkomst aangegaan voor de collectie millitaria. de vergoeding
hiervoor bedraagt jaarlijks € 3.500. De overeenkomst is direct opzegbaar.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Schenkingen, giften,donaties en verkoop collectie
Schenkingen en giften
Verkopen collectieonderdelen

2019
€

2018
€

29.704
38

15.070
603

29.742

15.673

151

151

8.196
3.500
1.039
106

7.988
3.300
664
-

12.841

11.952

1.728
292
161
105
17

2.723
279
39
59

2.303

3.100

1.076
433
225
152
65
15
-

1.156
257
189
134
8
-2

1.966

1.742

Bezoldiging bestuurders
De leden van het stichtingsbestuur hebben geen vergoedingen ontvangen.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen
Huisvestingskosten
Betaalde huur
Bruikleenvergoeding collectie millitaria
Gas, water en elektra
Onderhoud museum

Kantoorkosten
Kleine aanschaffingen Stichting
Kosten automatisering
Porti
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden

Algemene kosten
Accountantskosten
Representatiekosten (dranken tbv bezoekers)
Abonnementen en contributies
Vergoeding reiskosten
Computerkosten
Bankkosten
Donaties aan gelieerde Stichtingen/Fondsen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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Prinsenbeek, 22 december 2020
Stichting Weest op Uw Hoede

C.J. Verhaart
Voorzitter

W.F. Monné
Penningmeester

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020

R.M. Buisman
Bestuurslid
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Bijlagen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 december 2020
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OVERZICHT IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Maand+jaar Maand+jaar Afschr.
desinvest.
investering perc.

Aanschafw. Invest. Boekwinst c.q.
1-1-2019
2019 vervangingsres.

Desinvest.
2019

Aanschafw. Afschr. tot
31-12-2019
1-1-2019

Afschr. Vrijgevallen
Afschrijv. Boekwaarde
2019 afschrijving 31-12-2019 31-12-2019

(in Euro's)
Materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen
Zonnescherm
Totaal huurdersinvesteringen

10-8-2014 10,00%

1.510
1.510

0

0

1.510
1.510

667
667

151
151

818
818

692
692

0
0

9.219
9.219

0

9.219
9.219

0
0

0
0

0
0

9.219
9.219

1.510

9.219

0

10.729

667

151

818

9.911

Andere vaste bedrijfsmiddelen:
Militaria
Aanschaf militaria
Totaal militaria

Totaal vaste activa

31-12-2019

0,00%

0

0
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