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Lid Member of 
Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van De Beer Accountants & Belastingadviseurs B.V. van  

toepassing, gedeponeerd bij de KvK, nummer 18085520. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden. Beconnummer 139804  

Aan het bestuur van
Stichting Jacques de Leeuw

Geachte heer Van Wijk,

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Jacques de Leeuw te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van ba-
ten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018IIF(MICRO=1,., 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 Jacques de Leeuw. 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 getrouw-
heid 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 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.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Tilburg, 27 juni 2019 

De Beer Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Drs. J.M.P. van der Laak RA                                                          
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1.2 Algemeen

Oprichting stichting
Stichting Jacques de Leeuw is opgericht bij notariële akte d.d. 27 december 2017. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70422524.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Jacques de Leeuw, statutair gevestigd te Loon op Zand, bestaan
voornamelijk uit het bieden van financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en
maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg en
omstreken. Alsmede een bijdrage te leveren om culturele erfgoederen in Tilburg en omstreken te
onderhouden.

ANBI status
Stichting Jacques de Leeuw is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en
heeft een zogenaamde ANBI status.

Samenstelling van het bestuur
Voorzi�er: De heer A.J.F. van Rooij  (van 23.12.2017 tot 13.02.2018)
Voorzitter/ penningmeester: De heer G. van Wijk  (vanaf 13.02.2018)
Vicevoorzitter: Mevrouw K.A.J.M. de Leeuw (van 13.02.2018 tot 05.09.2018)
Vicevoorzitter/ secretaris: Mevrouw I.M.C.J. Buijsters-de Leeuw (vanaf 01.12.2018)
Bestuurslid: De heer A.J.F. van Rooij (van 13.02.2018 tot 03.12.2018) 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
In 2018 was Stichting Jacques de Leeuw feitelijk en statutair gevestigd in Loon op Zand en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 70422524.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 4.900.000

Vlottende activa

Vorderingen 2 419.357

Liquide middelen 3 101.993

Totaal activazijde 5.421.350
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31-12-2018
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 

Stichtingskapitaal 5.260.000
Bestemmingsreserve 5 58.410
Overige reserve 6 67.767

5.386.177

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 7 16.123
Overige schulden en overlopende passiva 8 19.050

35.173

Totaal passivazijde 5.421.350
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 

Realisatie
1-1-2018 /

31-12-2018

Begroting
1-1-2018 /

31-12-2018
€ €

Nettobaten 9 396.000 360.000

Lasten
Overige personeelskosten 10 42.630 61.000
Huisvestingskosten 11 12.000 12.000
Verkoopkosten 12 2.306 -
Kantoorkosten 13 3.129 3.000
Algemene kosten 14 209.511 254.000

Som der lasten 269.576 330.000

Saldo van baten en lasten 126.424 30.000

Rentelasten en soortgelijke kosten 15 -247 -

Saldo van baten en lasten 126.177 30.000

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve projecten 58.410
Overige reserve 67.767

126.177
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Jacques de Leeuw, statutair gevestigd te Loon op Zand bestaan
voornamelijk uit het bieden van financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en
maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg en
omstreken. Alsmede een bijdrage te leveren om culturele erfgoederen in Tilburg en omstreken te
onderhouden.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in
het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met
eventuele waardeverminderingen.

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.

Vlottende activa 

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Overige reserves 

Overige reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves. 
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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.

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.

Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde rentebaten.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

31-12-2018
€

1  Financiële vaste activa

Overige vorderingen 4.900.000

Overige vorderingen

Verstrekte lening Academia B.V. 1 4.000.000
Verstrekte lening Academia B.V. 2 900.000

4.900.000

Over de lening Academia B.V. 1 wordt een jaarlijkse rente vergoed van 9%.
Over de lening Academia B.V. 2 wordt een jaarlijkse rente vergoed van 4%.

Vlottende activa

2  Vorderingen

Overlopende activa 419.357

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 23.357
Nog te ontvangen rentebaten 2018 396.000

419.357

3  Liquide middelen

ABN AMRO 101.993
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4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingska-

pitaal
Bestem-

mingsreserve
Overige re-

serve
Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2018
- - - -

Mutatie uit resultaatverdeling - 58.410 - 58.410
Uit resultaatverdeling - - 67.767 67.767
Storting in boekjaar 5.260.000 - - 5.260.000

Stand per 31 december 2018 5.260.000 58.410 67.767 5.386.177

31-12-2018
€

5  Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve projecten 58.410

1-1-2018 /
31-12-2018

€
6  Overige reserve

Stand per 1 januari -
Uit resultaatverdeling 67.767

Stand per 31 december 67.767

Kortlopende schulden

7  Schulden aan leveranciers

Crediteuren 16.123

8  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen aan projecten 16.050
Nog te betalen accountantskosten 3.000

19.050
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
1-1-2018 /

31-12-2018

Begroting
1-1-2018 /

31-12-2018
€ €

9  Nettobaten

Rentebaten lening Academia B.V. 1 360.000 360.000
Rentebaten lening Academia B.V. 2 36.000 -

396.000 360.000

10  Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 130 -
Doorberekende personeelskosten 42.500 61.000

42.630 61.000

11  Huisvestingskosten

Doorberekende huur kantoorruimte 12.000 12.000

12  Verkoopkosten

Relatiegeschenken 8 -
Representatiekosten 253 -
Advertentiekosten 2.045 -

2.306 -

13  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 175 -
Kosten automatisering 554 -
Doorberekende kantoorkosten 2.400 3.000

3.129 3.000
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Realisatie
1-1-2018 /

31-12-2018

Begroting
1-1-2018 /

31-12-2018
€ €

14  Algemene kosten

Abonnementen en contributies 370 -
Bestuursvergoedingen 10.250 11.000
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 3.000 -
Notariskosten 1.289 -
Advieskosten 5.962 -
Overige algemene kosten 75 -
Bronzen Beelden Jacques de Leeuw Prijs 3.975 -
Uitgaven projecten 184.590 243.000

209.511 254.000

15  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 247 -

Tilburg, 

Stichting Jacques de Leeuw

De heer G. van Wijk Mevrouw I.M.C.J. Buijsters-
de Leeuw

De heer I.H.C. van der Heijden
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