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Stichting Erfgoed Ede

Jaarverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Statutaire naam Stichting Erfgoed Ede
Vestigingsplaats Ede
Rechtsvorm Stichting
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 57210810
Website www.erfgoedede.nl
Sinds 8-2-2013 Culturele ANBI  RISN 852484069

Omschrijving van de doelstelling

1 De stichting heeft ten doel: het behoud en de bescherming van het bouwkundige
en landschappelijke erfgoed, inclusief de historische (onder)grond, alsmede het
behoud en beschermen van immateriele cultuurhistorische waarden, een en ander
binnen de gemeente Ede.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het stimuleren van de belangstelling voor de historie van de gemeente Ede;
het verrichten of laten verrichten van onderzoek omtrent het genoemde doel;
het publiceren of mede (doen) publiceren over onderwerpen betreffende het
genoemde doel;
het verwerven van steun voor dit streven bij overheden en particulieren;
het bijeenbrengen van geldmiddelen;
al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van hetwoord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Begroting 2020 2.020
€ €

Opbrengsten 500

Baten 500     
Overige bedrijfskosten 500
Bedrijfslasten 500     
Resultaat -         

Samenstelling van bestuur

Henk van den Oever, voorzitter
Jan Willem van Ree, secretaris
Marten Kreeft, penningmeester
Jan Kijlstra  bestuurslid en algemeen adjunct

De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bennekom,  juni  2020
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http://www.erfgoedede.nl/


Stichting Erfgoed Ede

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

31 december 2020 31 december 2019
ACTIVA € € € €

Vaste activa  
 

Materiële vaste activa

-          -         
 -         -          

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren -         -         
Overige vorderingen -         -         

-         -          

Liquide middelen 672        791         

672        791         

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 672         791         

-         
672        791         

Kortlopende schulden
Crediteuren -         -         
Leningen o/g -         -         
Overige schulden -         -         

-         -          

672        791         
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Stichting Erfgoed Ede

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

Exploitatie Exploitatie
2020 2019

€ € € €
 
Baten -          450          
Doorberekende kosten          - -               
Baten -             450            

Afschrijvingen op materiële vaste activa -          -          
Overige bedrijfskosten 119         119          
Bedrijfslasten 119            119            

-             
Resultaat 119-            331            

Verdeling van het resultaat: -119 331
 
Algemene reserve -119        331          

-             -             
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Stichting Erfgoed Ede

Grondslagen van de financiële verslaggeving

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 (Kleine organisaties 
zonder winststreven).

Boekjaar: Het boekjaar 2020, de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020,

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERING

Materiële vaste activa
De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke 
gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

Vorderingen
Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening
wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Schulden
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en
de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen
en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien
zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten
Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen giften en sponsorgelden en uit activiteiten van de stichting.

Rentebaten en -lasten
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen 
respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.
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JAARREKENING STICHTING ERFGOED EDE 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

MATERIELE VASTE ACTIVA
Boekwaarde per 1 januari -€                -€                
Investeringen -€                -€                
Afschrijvingen -€                -€                
Boekwaarde per 31 december -€                -€                

VORDERINGEN
Debiteuren -€                -€                
Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.

OVERIGE VORDERINGEN
Overlopende activa -€                -€                

-€                -€                

LIQUIDE MIDDELEN
Betaalrekening NL11 RABO 0317 9818 62 671,98€          791,35€          
Spaarrekening NL91 RABO 3665 5822 45 -€                -€                

671,98€          791,35€          

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve stand per 1 januari 791,35€          460,72€          
Resultaat boekjaar -119,37€         330,63€          
Afrondingsverschil -€                -€                
Stand per 31 december 671,98€          791,35€          

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren -€                -€                

Belastingen, sociale lasten, overige schulden 
Omzetbelasting -€                -€                
Waarborgsom -€                -€                
Rente en kosten Rabobank -€                119,37€          
Nog te betalen rente en aflossing -€                -€                

-€                119,37€          

7



Stichting Erfgoed Ede

Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

Exploitatie Exploitatie
2020 2019

€ €
BATEN

Baten -           450              
Doorberekende kosten -           -              
Overige opbrengsten -           -              

-           450              

BEDRIJFSLASTEN
Inkopen 
Inkopen -               -              

-               -              

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijving -               -              

-               -              
Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten -               -              
Organisatie- en algemene kosten -               -              
Marketingkosten -               -                   
Rente en bankkosten 119          119              

119          119              

Huisvestingskosten:
Energie -               -              
Reparatie en onderhoud -               -              
Assurantiën -               -              
Overige huisvestingskosten -               -                   

-               -              

Organisatie- en algemene kosten:
Kantoorbenodigdheden -               -              
Bestuurs- en vergaderkosten -               -              
Niet verrekenbare omzetbelasting -               -              
Overige algemene en kantoorkosten -               -              

-               -              
Marketingkosten:  
Website -               -              
Representatiekosten/relatiegeschenken -               -              
Overige marketingkosten -               -              

-               -              

8



Exploitatie Exploitatie
2.020       2.019           

Rente en bankkosten:           €         €
Rente en kosten Rabobank 119          119              
Rente leningen o/g -               -                   
Overige -               -                   

119          119              
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Stichting Erfgoed Ede

Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

De bestuursvergadering stelt voor het negatief resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage
van € 119,38 af te boeken van de Algemene Reserve.
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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