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Houten, 17 juni 2020  

 

Geachte bestuur  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting het Kronendak te Vorden is door ons samengesteld op basis van de van 

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-

verliesrekening 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 

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 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 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. 

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 dan ook ervan 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. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

Hoogachtend, 

Direct Accountants 

 

V.M. Drees AA RB 

Accountant-Administratieconsulent  
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2 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

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, andere Europese en internationale wetenschappelijke 

instellingen ter hand worden genomen; essentieel onderdeel van de Nederlandse bijdragen is het 

meedenken en adviseren in duurzaam beheer en management van het kronendak, en voorts al 

hetgeen rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles is de 

ruimtste zin des woords.  

  

De stichting beschikt over de ANBI-status. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur wordt gevoerd door: 

- De heer Dr. Ir. H.F.M. Vester (voorzitter)  

- De heer Dr. Ing. M.J.A. Weterings, MSc (secretaris) 

- De heer Ir. T.O. Schröder (penningmeester) 

- De heer Prof. Dr. Ir. L. Poorter (onderzoek) 

- Mevr. Dr. M.T. van der Sande (Projecten) 

- Mevr. Dr. L.G. Boeschoten (Projecten:) 

- De heer  R.G. Brouwer, M.Sc. (tot nov. 2019)  

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

- 4.6 : Lustrum; 

- 4.7 : Toekenning van de Thurkowprijs; 

- 5.2 : Gehonoreerde projecten: 9 onderzoeken, voor een totaalbedrag van € 4.000. 

  

Vorden,  

Naam bestuurders Handtekening 

De heer Dr. Ir. H.F.M. Vester (voorzitter) 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Vlottende activa         
Effecten   190.646   103.128 

Liquide middelen   70.905   155.232 

     

Totaal 

  

261.551 

  

258.360 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Algemene reserve 259.508   257.219   

 

  259.508   257.219 

Kortlopende schulden         
Overige schulden 2.043   1.141   

    2.043   1.141 

Totaal 

  

261.551 

  

258.360 



Stichting het Kronendak, te Vorden  
 

 

 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  2019 2018 

  € € 

Netto-omzet 855 280 

Som der exploitatiebaten 855 280 

Overige bedrijfskosten     
Algemene kosten 2.167 1.895 

Kosten van activiteiten 4.000 8.500 

      

Som der exploitatielasten 6.167 10.395 

Exploitatieresultaat -5.312 -10.115 

Financiële baten en lasten     
Dividendbelasting niet te vorderen - -1.095 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 84 76 

Waardeveranderingen vorderingen vaste activa en effecten 7.517 1.669 

Resultaat 2.289 -9.465 

Resultaatbestemming     

Algemene reserve 2.289 -9.465 

Bestemd resultaat 2.289 -9.465 

 
 



Stichting het Kronendak, te Vorden  
 

 

 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting het Kronendak 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Vorden 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41050655 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting het Kronendak, statutair gevestigd te Vorden bestaan voornamelijk uit: 

a. het bijdragen en verzorgen van educatieve activiteiten (waaronder het trainen in vaardigheden) 

met betrekking tot kennis en kunde over het kronendak. 

b. het uitvoeren casu quo doen uitvoeren van onderzoek naar samenstelling, opbouw en functioneren, 

vernieuwende vormen van toegang tot en duurzaam beheer van het kronendak in vivo; 

c het onderzoek dat voortvloeit uit activiteiten beschreven in lid 2 van dit artikel onder a tot en met c 

op eigen initiatief ter hand te nemen dan wel aan te laten sluiten op soortgelijk onderzoek door 

wetenschappelijke instellingen en al dan niet in samenwerking met die instellingen; 

d. alle andere wettelijke middelen die verder ter beschikking staan. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Vorden. 
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6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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7 TOELICHTING OP BALANS 

EFFECTEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Overige effecten (kortlopend)     

Triodos Sustainable Mixed Fund, aantal 38.628 54.611 11.119 

Triodos sustainable Mixed Fund, aantal 322.013 31.562 9.774 

Triodos Fair Share Fund. Aantal 859.578 42.422 40.896 

Certificaten Triodos Bank, aantal 243.902 62.051 41.339 

Totaal 190.646 103.128 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Banktegoeden     

ING Rekening-courant 22.569 957 

ING Vermogen Spaarrekening 5.650 111.589 

Triodos Bank 42.686 42.686 

Totaal 70.905 155.232 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Algemene reserve     

Algemene reserve 259.508 257.219 

      

Totaal 259.508 257.219 

Algemene reserve 2019 2018 

  € € 

Stand 1 januari 257.219 266.684 

Onttrekkingen via baten en lasten - -9.465 

Toevoegingen via baten en lasten 2.289 - 

 

259.508 257.219 

Stand 31 december 259.508 257.219 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Overige schulden     

Accountantskosten 1.113 1.113 

Nog te ontvangen facturen 902 - 

Rente en kosten bank 28 28 

Totaal 2.043 1.141 
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8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2019 2018 

  € € 

Netto-omzet     

Giften en schenkingen 855 280 

      

Som der exploitatiebaten 855 280 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 855 280 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2019 2018 

  € € 

Algemene kosten     

Accountantskosten 1.113 1.577 

Kosten lustrum 902 - 

Bestuurskosten 152 318 

  2.167 1.895 

Kosten van activiteiten     

Diverse onderzoeken en symposia 4.000 8.500 

      

Totaal 6.167 10.395 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2019 2018 

  € € 

Dividendbelasting niet te vorderen - -1.095 

Rentebaten banken 84 76 

Waardeveranderingen effecten     

Koersresultaten effecten 7.517 1.669 

      

Financiële baten en lasten (saldo) 7.601 650 
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9 OVERIGE TOELICHTINGEN 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Op dit moment is de Coronacrisis in alle hevigheid losgebarsten. Op dit moment is er nog zicht op de 

impact voor heel 2020.  

ONDERTEKENING 

Vorden, 17 juni 2020 

Naam Handtekening 

  

   

De heer Dr. Ir. H.F.M. Vester  

  

  

  

 De heer Ir. T.O. Schröder 
  

  

  

 De heer Dr. Ing. M.J.A. 

Weterings, MSc 
  

  

  

 Mevr. Dr. M.T. van der Sande 
  

  

  

 Mevr. Dr. L.G. Boeschoten 
  

  

  

 De heer Prof. Dr. Ir. L. 

Poorter 

 

 

 

 

 
  

  
 


