Stichting Het Kronendak
gevestigd te Vorden

Rapport inzake de
Jaarrekening 2016

Stichting Het Kronendak, Wageningen

Inhoudsopgave
Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT
Samenstellingsverklaring van de accountant

1

Algemeen

2

JAARREKENING
Balans per 31 december 2016

6

Staat van baten en lasten over 2016

8

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

9

Toelichting op de balans

11

Toelichting op de staat van baten en lasten

15

Aan het bestuur van
Stichting Het Kronendak
Christinalaan 4
7251 AX Vorden

Ede, 20 oktober 2017
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Behandeld door: de heer E. (Erik) van Leest

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Het Kronendak te
Vorden.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Het Kronendak te Wageningen is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de
staat van baten en lasten over 2016 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 Het Kronendak.
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.
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ALGEMEEN
Statutaire gegevens
Blijkens de akte d.d. 31 oktober 1989 werd de Stichting Het Kronendak op deze datum
opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41050655.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het
kronendak van tropisch regenbos, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de
projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter
hand worden genomen. In de statuten wordt als essentieel onderdeel van de Nederlandse bijdrage
genoemd het experimenteel nabootsen in Nederland van een segment van een specifiek, natuurlijk,
geografisch bepaald, tropisch regenbostype. Voorts behoort tot de statutaire doelstelling al hetgeen
rechtstreeks of zijdelings met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
De stichting beschikt over de ANBI-status.
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2015
bedroeg € -6.820. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel in
mindering gebracht op de overige reserves.
Bestuurssamenstelling
Per einde boekjaar is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer dr. ir. H.F.M. Vester
Secretaris: de heer drs. ing. M.J.A. Weterings
Penningmeester: de heer ir. T.O. Schröder
Bestuurslid: mevrouw ir. I. van der Meer
Bestuurslid: de heer prof. dr. ir. L. Poorter
De heer ir. Ph P.C.J. Hulsebosch heeft zijn bestuurslidmaatschap gedurende het jaar 2016 beëindigd.
Activiteitenverslag
Financiële steun aan boek
In 2016 heeft de stichting de uitgave van het boek: “Timber trees of Surinam”
geschreven door Bhikhi et al. (2016) ondersteund met een bijdrage van €2.500.
Onderzoeks ‘call’
In 2016 heeft het bestuur een onderzoeks ‘call’ uitgezet (€12.500,-) zodat de
stichting een grotere variatie aan onderzoekprojecten ondersteunt. Gevestigde
onderzoekers van Nederlandse universiteiten konden een voorstel indienen in de
volgende drie categorieën:
1. Tropical forest canopies in the face of global change,
2. Tropical forest canopies; the last frontier unravelled using novel tools,
3. Tropical forest canopies; your favourite topic.
Er werden 5 voorstellen ingediend van hoge kwaliteit. Het bestuur heeft de
ingezonden voorstellen beoordeeld aan de hand van 6 criteria: ‘scientific quality,
novelty, impact/output/outreach, relation with canopy, use of funds, project risk
management’. Elk criteria werd gescoord met 1-10 punten.
De stichting gaat elke drie jaar een onderzoeks ‘call’ uitzetten.
Nieuwsbrief
In 2016 heeft het bestuur één nieuwsbrief gepubliceerd op de website. In de
nieuwsbrief komt o.a. een overzicht van de gesteunde projecten
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Mini symposium
Op 10 juni heeft het bestuur een mini-symposium georganiseerd in de kapel van Van
Hall Larenstein te Velp, met als titel “Current developments in Canopy research”.
Professor Hallé was als speciale gast uitgenodigd en ontving de Thurkowprijs. Tijdens
dit mini-symposium waren er voordrachten van Em. Professor Hallé, Em. Professor
Oldeman, Dr. Balcazar (IBED), Prof. Sterck (UU), studente Hoogland (WUR) en
student Van Vliet (VHL). De onderzoek ‘call’ werd toegewezen aan Dr. Sylvia Mota de
Oliveira, die haar voorstel vervolgens presenteerde. Haar voorstel, met als titel:
“Dispersal in the canopy: accessing the diversity of bryophyte spores and pollen
through DNA metabarcoding”, scoorde met name hoog op ‘scientific quality’, ‘novelty’
en ‘impact/output/outreach’.
Jaarvergadering
Er werd dit jaar een sobere jaarvergadering gehouden in de prachtige locatie van de
Ommuurde tuin. De jaarlijkse voordrachten werden dit jaar niet vlak voor de
jaarvergadering gehouden, maar tijdens het mini-symposium.
Gehonoreerde projecten
In 2016 werden 15 projecten financieel ondersteunt door Stichting het Kronendak.
• Alkema, S. “Studie naar de invloed van versnippering op boomsterfte en
koolstofopslag in het staand hout en het kronendak van laagland regenwouden in
Sabah, Maleisië.” (500,- euro)
• Leeuw, P. de. “Explaining liana dominance through hydraulic leaf design” (844,- euro) Stichting
Het Kronendak
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• Wierenga, M. “Sustainable harvesting of the Brazil nut (Bertholletia excelsa) in
a trio community in Alalapadu, South-Suriname” (500,- euro)
• Zhang, L. “Comparing canopy trees from boreal, temperate and tropical
forests: understanding performance from scaling architecture, allocation, physiology
and anatomy to whole plants” (2500,- euro)
• Meijer, F. “The effect of habitat conditions on the occurrence of the Bluethroated Macaw in the Beni savanna, Bolivia” (1000,- euro)
• Nijman, T “Effect van voedsel en predatie op de verdeling van de zoogdier
gemeenschap van Barro Colorado Island in Panama” (820,- euro)
• Pinxteren, B. van. “What information do sooty mangabeys (Cercocebus atys
atys) take into account when deciding where to forage?” (1000,- euro)
• Brouwer, R. “Bladkenmerken van epifyten in het kronendak van tropisch bos in
Singapore” (1000,- euro)
• Vader, A. “Effect of human disturbances on the biodiversity of large mammals in
Gabon” (1000,- euro)
• Teixeira, H.M. “Connecting biodiversity and ecosystem services: towards more
sustainable agroecosystems” (2500,- euro)
• Bree, J. de “Hydraulic conductance: A functional trait in lianas and trees– A
comparative study of cavitation vulnerability and turgor loss of liana and tree species
in tropical dry and wet forests in Panama” (500,- euro)
• Boschman, R. “Wood anatomy: A comparative study of wood traits and hydraulic
conductivity of liana and tree species in tropical rainforests in Panama” (800,- euro)
• Dijk, T. van “Identificatie van potentiele lange en korte afstand signalen die
geproduceerd worden door verschillende delen van vijgplanten ten behoeve van
bestuiving door vijgwespen” (1000,- euro)
• Maharjan, S. “Climatic effects on tree and plant species distribution along the
Himalayan altitudinal gradient, Nepal” (2500,- euro)
• Hordijk, I. “Regeneration of the Motacú Palm (Attalea phalerata) in the Beni
savanna, Bolivia” (700,- euro)
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer E. (Erik) van
Leest.
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Hoogachtend,
Boschland accountants en adviseurs

B. Bos AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na voorstel saldoverdeling)

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Vorderingen
Overlopende activa

1.095

958

Effecten

1.178

236.927

Liquide middelen

275.206

65.523

Totaal activazijde

277.479

303.408

ACTIVA
Vlottende activa
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Overige reserve

31 december 2016
€
€

20.686
136.134
119.099

31 december 2015
€
€

20.686
136.134
145.505
275.919

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde
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1.560

302.325
26
1.057

1.560

1.083

277.479

303.408
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

€
Nettobaten
Lasten
Overige lasten
Saldo van baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Realisatie
2016
€

€

Realisatie
2015
€

1.120

320

41.254

9.677

-40.134

-9.357

14.010
-282

3.013
-476

Financiële baten en lasten

13.728

2.537

Saldo van baten en lasten

-26.406

-6.820

-26.406

-6.820

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserve
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Het Kronendak is feitelijk gevestigd op Christinalaan 4, 7251 AX te Vorden, is statutair
gevestigd in Wageningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41050655.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Het Kronendak bestaan uit het bevorderen van Nederlands
wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos. Deze activiteiten voert de
stichting bij voorkeur uit in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die op dit terrein
door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen.
De stichting is bekend onder het fiscale nummer 8049.39.342 en heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI
status.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van RJk C1. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum,
waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winstenverliesrekening worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het 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. De lasten worden bepaald op
historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen

Overlopende activa
Dividendbelasting
Rente bank

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.095
-

821
137

1.095

958

1.178

236.927

252.400
22.806
-

52.376
11.612
1.535

275.206

65.523

Effecten
Effecten

Liquide middelen
ING Bank
SNS Bank
Triodos Bank
Robeco
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Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2016
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2016

Bestemmingsreserves
€
20.686

Bestemmingsfondsen
€
136.134

Overige reserve

Totaal

€
145.505

€
302.325

-

-

-26.406

-26.406

20.686

136.134

119.099

275.919

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Stage-plus

20.686

20.686

Bestemmingsreserve Stage-plus
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

2016
€

2015
€

20.686
-

22.686
-2.000

Stand per 31 december

20.686

20.686

136.134

136.134

Bestemmingsfonds Mej. Ruinenfonds
Stand per 1 januari
Mutaties

2016
€

2015
€

136.134
-

136.134
-

Stand per 31 december

136.134

136.134

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

145.505
-26.406

152.325
-6.820

Stand per 31 december

119.099

145.505

31-12-2016
€

31-12-2015
€

-

26

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Mej. Ruinenfonds

Overige reserve

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
Crediteuren

Samenstellingsverklaring afgegeven

12

Stichting Het Kronendak, Wageningen

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Rente en kosten bank
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.500
60

969
88

1.560

1.057
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Vrijstelling belastingplicht
De stichting is vrijgesteld van de verplichting voor het doen van aangiften omzet- en
vennootschapsbelasting. De stichting is derhalve niet omzet- en vennootschapsbelasting plichtig.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2016
€

Realisatie
2015
€

1.120

320

2.320
38.934

1.704
7.973

41.254

9.677

509
1.621
190
-

535
968
80
122
-1

2.320

1.704

12.500
5.000
21.434

7.973

38.934

7.973

Nettobaten
Giften en schenkingen

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2016 en 2015 waren er geen werknemers in dienst.
Overige lasten
Algemene kosten
Kosten van activiteiten

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

Kosten van activiteiten
Research Call
Thurkow-prijs
Diverse onderzoeken en symposia
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Financiële baten en lasten
Realisatie
2016
€

Realisatie
2015
€

14.010

3.013

214
11.953
1.843

275
1.495
1.243

14.010

3.013

282

476

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Overige rentebaten
Overige rentebaten
Ontvangen rente
Koersresultaten
Dividend uit effecten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bank

Vorden, 20 oktober 2017

De heer H.F.M. Vester
Voorzitter

De heer M.J.A. Weterings
Secretaris

De heer T.O. Schröder
Penningmeester

De heer L. Poorter
Bestuurslid
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