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Verkorte staat  

Baten & Lasten en Balans 2019 

Stichting Het Boerhaavehuis 

 

Onderstaande staat van Baten & Lasten van Stichting Het Boerhaavehuis geeft via de kolom Begroting 

inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2019.  

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

Staat van Baten & Lasten 2019 

 
 

Begroting 2019 Rekening 2019 Rekening 2018 

Baten 
   

    

Giften & donaties Stichting € 3.000,00 € 6.059,72 € 4.076,45 

Legaten €         0,00 € 0,00 € 0,00 

(Voor-) intekening en 
verkoop Boerhaaveboek 

€         0,00 € 0,00 € 915,00 

Rente € 4,00 € 3,71 € 6,61 

Totaal baten € 3.004,00 € 6.063,43 € 4.998,06 
    

Lasten 
   

    

Bankkosten Stichting € 125,00 € 119,38 € 120,34 

Bankkosten 
Boerhaaveboek 

€ 0,00 € 0,00 € 85,22 

Gereedschap & materialen € 1.000,00 € 1.105,84 € 2.782,63 

Onderhoud huis & tuin € 750,00 € 704,54 € 680,26 

Verzekeringen € 150,00 € 146,18 € 141,57 

Vrijwilligers (Attenties, 
koffie, uitgaansdag etc.) 

€ 700,00 € 765,47 € 617,83 

Website & overige 
(bestuurs) kosten 

€ 250,00 € 885,17 € 891,60 

Totaal lasten € 2.975,00 € 3.726,58 € 5.319,45 
    

Resultaat (Baten - 
Lasten) 

€ 29,00 € 2.336,85 -€ 321,39 
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Balans 2019 

 

Activa 31-12-2018 31-12-2019 Passiva 31-12-2018 31-12-2019 

            
Rekening-courant Stichting € 148,46 € 481,60 Algemene 

Reserve 
€ 9.991,92 € 9.794,69 

Spaarrekening Stichting € 39.070,34 € 41.074,05 Voorziening groot 
tuinonderhoud 

€ 27.500,00 € 27.500,00 

Debiteuren  € 3,71 € 4,04 Renovatie 
opstallen & tuin 

€ 2.500,00 € 2.500,00 

Kas € 81,80 € 81,80 Voorziening 
materialen 

€ 1.000,00 € 1.000,00 

Materialen € 1.376,17 € 1.500,00 Crediteuren € 9,95 € 9,95 

Resultaat lopend jaar € 321,39 
 

Resultaat lopend 
jaar 

 
€ 2.336,85 

Totaal € 41.001,87 € 43.141,49   € 41.001,87 € 43.141,49 
      

      

Debiteuren 31-12-2018 31-12-2019 Crediteuren 31-12-2018 31-12-2019 

  
  

  
  

Rente spaarrekening € 3,71 € 4,04 Bankkosten 
Stichting 

€ 9,95 € 9,95 

  
  

  
  

Totaal € 3,71 € 4,04   € 9,95 € 9,95 

 

 

Toelichting op de staat van Baten & Lasten en de Jaarrekening 2019 

Stichting Het Boerhaavehuis 

Algemeen 

De stichting heeft eigen vermogen in de vorm van een algemene reserve, die gebruikt kan worden voor 
algemeen en regulier onderhoud van huis en tuin, aangevuld met voorzieningen voor groot 
tuinonderhoud en aanschaf materialen.  Voor bijzonder, onvoorzien en groot onderhoud aan het huis 
en andere opstallen wordt indien nodig een aparte inzamelingscampagne onder bedrijven, 
maatschappelijke instellingen en inwoners georganiseerd en wordt subsidie bij de gemeente en 
daarvoor bestemde fondsen aangevraagd.  
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Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan onderhoud van de tuin, ondersteuning 
bij behoud van het huis en het faciliteren van de vele vrijwilligers. 
 
In 2019 zijn nog een beperkt aantal van het in 2017 uitgegeven boek ‘Boerhaave Huis & Tuin’ besteld 
en betaald. 

 

Samenvattend beeld 
 
Het jaar 2019 is onverwachts met een positief saldo ad. € 2.336,85 afgesloten. De reden hiervan ligt in 
het hogere aantal donaties die de Stichting van eerdere kopers van het Boerhaaveboek dan ingeschat, 
ontvangen heeft. Daarnaast zijn giften van de Historische Kring Voorhout voor deelname aan Open 
Monumentendagen en Stichting Kringloop Herenstraat voor de aanschaf van een aantal litho 
schilderijen ontvangen. Deze giften waren niet begroot. 
 
Het positieve resultaat wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
 

Nadere toelichting op de baten 

Giften & Donaties Stichting:  De stichting ontkomt niet aan de maatschappelijke tendens van 

teruglopende (vrijwillige) donaties van vaste donateurs. Door een 

aantal eenmalige en niet begrootte donaties en giften zijn de 

opbrengsten hoger dan begroot. 

Rente:  Door de dalende rente op de spaarrekening is de rentebate minimaal. 

De stichting heeft geen beleggingen die deze afname kunnen 

compenseren. 

 

Nadere toelichting op de lasten 

Bankkosten & verzekeringen:  Deze zijn conform de begroting gerealiseerd. 

Gereedschap & materialen:  Om onderhoud aan en in de tuin uit te voeren zijn gereedschap en 

diverse tuinmaterialen benodigd. In 2019 is een deel van het 

gereedschap en installaties vervangen, gerepareerd of nieuw 

aangeschaft. De uitgaven zijn nagenoeg conform de begroting. 

Onderhoud huis & tuin:  Deze kosten zijn conform de begroting. Voor 2020 en daarna is extra 

onderhoud op delen van het huis en ‘de blokhut’ noodzakelijk. 

Hiervoor is een voorziening ad. € 2.500,00 getroffen. De buxushagen 

zijn door de buxusmot aangetast en moeten waarschijnlijk vervangen 

worden. De investering hiervoor wordt in 2020 ten laste van de 

voorziening groot tuinonderhoud gebracht. 
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Vrijwilligers:  De vrijwilligers die wekelijks de tuin onderhouden zijn onmisbaar en 

van onschatbare waarde voor de Stichting. Om hen te faciliteren en 

belonen voor hun activiteiten wordt hen koffie, koek etc. 

aangeboden. Daarnaast is er een nieuwjaarsbijeenkomst en wordt 

jaarlijks een uitgaansmiddag met gezellig samenzijn na terugkomst 

georganiseerd. Deze uitgaven zijn nagenoeg conform de begroting.  

Website en overige kosten:  Kosten voor bestuursvergaderingen, porto, de website etc. zijn hoger 

dan begroot. Dit als gevolg van de aanschaf van een aantal litho 

schilderijen. Ter financiering hiervan is een donatie van Stichting 

Kringloop Herenstraat ontvangen. 

 

 

Bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis 

31 maart 2020 

 

 


