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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting van "Bijlevelt-Stichting" te
Naarden gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de bij deze rapportage
opgenomen jaarstukken

JAARREKEN IN G
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA
(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

€

31 dec 2020
€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken

589.263

589.263
589.263

Financiële vaste activa
Effecten

4.111.373

589.263

4.025.911
4.111.373

4.025.911

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

2.630
16.992

Liquide middelen
Totaal
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2.497
5.418
19.622

7.915

222.966

255.805

4.943.224

4.878.894
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PASSIVA
(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2021
€

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

€

4.850.699

31 dec 2020
€

4.804.380
4.850.699

Kortlopende schulden
Toegezegde uitkeringen
Overlopende passiva

70.000
22.525

Totaal
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€

4.804.380

53.750
20.764
92.525

74.514

4.943.224

4.878.894
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021

2020

€

€

Opbrengsten exploitatie onroerende zaken
Opbrengsten effecten

14.000
248.980

7.500
126.114

Som der exploitatiebaten

262.980

133.614

Overige kosten
Algemene kosten

43.161

42.768

Som der exploitatielasten

43.161

42.768

219.819

90.846

Resultaat
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ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting van "Bijlevelt-Stichting"
Stichting
Utrecht
41178723

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van de Stichting van "Bijlevelt-Stichting", statutair gevestigd te Utrecht bestaan
voornamelijk uit: Het steunen van professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde)
tijdens het begin van hun loopbaan.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN
Algemene grondslagen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op
basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
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.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
Materiële vaste activa
De grond is gewaardeerd voor de laatst bekende taxatie van de waarde in het economische verkeer.
Financiële vaste activa
Obligaties worden gewaardeerd tegen de aflossingswaarde, tenzij per balansdatum waardering tegen
beurskoers noodzakelijk is vanwege continuïteitsproblemen bij betreffende debiteur. Verschillen
tussen de aankoopprijs en de aflossingswaarde op de balans worden opgenomen als overlopende post
en gedurende de resterende looptijd van de obligaties ten gunste dan wel ten laste van het resultaat
gebracht. Verschillen van geringe omvang worden ineens in het resultaat verantwoord.
Aandelen worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of, indien lager, tegen beurswaarde.
Koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen c.q. van derden
ontvangen bedragen voor in het verslagjaar gedeclareerde rente, dividenden, geleverde goederen en
diensten.
Overige kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onroerende zaken
Land 13,7503 ha te Vleuten

31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

589.263

589.263

589.263

589.263

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Effecten
Effectenportefeuille InsingerGilissen

4.111.373

4.025.911

Totaal

4.111.373

4.025.911

Boekwaarde 1 januari 2021
Mutaties 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Waarderingsverschil effecten
Gerealiseerd resultaat effecten

Boekwaarde 31 december 2021

Effecten

Totaal

€

€

4.025.911

4.025.911

761.391
-937.532
-9.926
271.529

761.391
-937.532
-9.926
271.529

85.462

85.462

4.111.373

4.111.373

Toelichting
De beurswaarde van de effecten bedraagt per 31 december 2021 € 5.894.734. Per 31 december
2020 bedroeg de beurswaarde van de effecten € 5.313.747.
Zie bijlage 1 voor het overzicht van de effecten.
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VORDERINGEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Overige vorderingen
Te vorderen dividendbelasting effecten
Overlopende activa
Te vorderen couponrente
Egalisatie koersverschillen obligaties
Te veel betaalde bijdrage 2021 De Nieuwe Garde
Nog te ontvangen bijdrage kosten Joost Zwagerman Essayprijs
Vooruitbetaalde bedragen

Totaal

2.630

2.497

112
4.126
10.000
2.500
254

6
5.158
254

16.992

5.418

19.622

7.915

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Banktegoeden
ABN AMRO Bank N.V.
InsingerGilissen

16.791
206.175

94.528
161.277

Totaal

222.966

255.805
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EIGEN VERMOGEN
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

Stichtingsvermogen

4.850.699

4.804.380

Totaal

4.850.699

4.804.380

Stichtingsvermogen

2021

2020

€

€

Stand 1 januari
Toevoegingen via baten en lasten

Toezeggingen
Stand 31 december

4.804.380
219.819

4.850.284
90.846

5.024.199

4.941.130

-173.500

-136.750

4.850.699

4.804.380

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toegezegde uitkeringen
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Stichting Toneelschuur Producties
Stichting Splendor
Stichting De Toneelmakerij
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Stichting Hard Hoofd
Theater De Roode Bioscoop
Nationaal Jeugd Jazzorkest (NJJO)
Stichting Growing Young Masterclass Festival (stagedive)

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten effectenbeheer InsingerGilissen
Nog te betalen accountantskosten
Overige nog te betalen kosten

Totaal
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31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

12.500
15.000
10.000
10.000
7.500
7.500
7.500

12.500
15.000
8.750
12.500
5.000
-

70.000

53.750

12.847
9.098
580

11.000
9.655
109

22.525

20.764

92.525

74.514

Stichting van "Bijlevelt-Stichting"
Utrecht

7

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

Opbrengsten exploitatie onroerende zaken
Pachtopbrengsten

Opbrengsten effecten
Couponrente
Dividend effecten
Gerealiseerde koerswinst
Waarderingsverschil effecten
Egalisatie koersverschillen obligaties
Kosten effecten en effectenbeheer
Rente effectenrekening
Koersverschillen effecten

Som der opbrengsten

2021

2020

€

€

14.000

7.500

14.000

7.500

6.432
21.895
271.529
-9.926
-1.032
-51.502
-200
11.784

373
22.004
192.767
-33.156
-67
-44.504
-482
-10.821

248.980

126.114

262.980

133.614

262.980

133.614

OVERIGE KOSTEN
2021

2020

€

€

Algemene kosten
Secretariaatskosten
Accountantskosten
Onkostenvergoeding
Verzekeringen
Kosten website
Bankkosten
Overige algemene kosten

33.880
4.598
1.200
508
367
58
2.550

33.880
5.155
1.050
586
250
70
1.777

Totaal

43.161

42.768
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OVERIGE TOELICHTINGEN

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor de door hen gemaakte kosten van € 300 per
jaar. Voor de secretariaatswerkzaamheden en het beheer van de financiën wordt jaarlijks (2021) een
vergoeding van € 28.000 exclusief BTW betaald.

ONDERTEKENING
Naarden, 5 juli 2022
Naam

Handtekening

Mr. A.J. Quant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Stichting van "Bijlevelt-Stichting"
Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting van "Bijlevelt-Stichting" te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting van "Bijlevelt-Stichting" op 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting van "Bijlevelt-Stichting" zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het management voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
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effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

•

•

•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit.
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Bilthoven, 5 juli 2022
Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs

Drs. G. Boonzaaijer RA
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