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Balans per 31 december 2018

Stichting van Eelen - Weeber

31-12-2018 31-12-2017
Activa € €

Vaste activa
Effecten 1.041.687 1.239.053
Lening u/g Dooyewaard stichting 1.000.000 1.000.000

Som der vaste activa 2.041.687 2.239.053

Vlottende activa
Vorderingen
Terug te vorderen dividendbelasting 7.030 6.881

7.030 6.881

Liquide middelen
ABN-AMRO Bank
4688.17.778 Bestuurrekening 2.330 3.523
4572.94.485 Charitas spaarrekening 77.814 31.947

80.144 35.470

Som der Vlottende activa 87.174 42.351

Balanstotaal 2.128.861 2.281.404

M.P. Erdman, penningmeester

p/a Postbus 176

1250 AD  Laren 3



Stichting van Eelen - Weeber

31-12-2018 31-12-2017
Passiva € €

Eigen vermogen 2.078.111 2.279.904

Kortlopende schulden/overlopende passiva
Toezegging giften 
* Stedelijk Museum Schiedam 50.000 0

Nog te betalen kosten 750 1.500

Som der kortlopende schulden 50.750 1.500

Balanstotaal 2.128.861 2.281.404

verloop eigen vermogen
Saldo begin boekjaar 2.279.904 2.088.277
Resultaat boekjaar -201.793 191.627

Saldo einde boekjaar 2.078.111 2.279.904

M.P. Erdman, penningmeester

p/a Postbus 176

1250 AD  Laren 4



Baten en lasten 2018

Stichting van Eelen - Weeber

2018 2017
€ €

Baten
Netto dividenden 45.994 45.042
Renten 22 66
Koersmutatie effecten ongerealiseerd 0 147.509

Totaal baten 46.016 192.617

Lasten
Koersmutatie effecten ongerealiseerd 197.366 0
Gift Gemeentelijk Museum Schiedam 50.000 0
Administratiekosten 750 750
Administratiekosten, afrekening voorgaande jaren -471 0
Overige kosten 0 78
Bankrente en -kosten 164 162

Som der lasten 247.809 990

Resultaat boekjaar -201.793 191.627

Geschoond voor koersresultaat effecten is het resultaat

Baten 46.016 45.108
Lasten 50.443 990

Saldo -4.427 44.118

M.P. Erdman, penningmeester

p/a Postbus 176

1250 AD  Laren 5



Stichting van Eelen - Weeber

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per de balansdatum.

Lening u/g Dooyewaard Stichting
De verstrekte lening u/g is gewaardeerd tegen nominale waarde.

De belangrijkste overeengekomen voorwaarden luiden:

1.
2.

3.

4

5.

6.

Vorderingen

Liquide middelen

Het betreft een lening u/g welke door de Stichting Van Eelen - Weeber is verstrekt op 12 mei 2015 aan de 
Dooyewaard Stichting.

De Stichting Van Eelen - Weeber heeft het recht een bestuurslid bij de Dooyewaard Stichting te 
benoemen.

De lening u/g is terstond opeisbaar indien de Dooyewaard Stichting haar verplichtingen uit deze 
overeenkomst niet stipt nakomt, failliet gaat, haar primaire huidige doelstelling wijzigt, alsmede in 
geval van een executoriaal beslag of tweede hypotheek op het onderpand.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen en staan ter vrije beschikking.

Er  is geen rente verschuldigd. In geval van opeisbaarheid is evenwel de wettelijke rente verschuldigd.
De Stichting Van Eelen - Weeber zal in goed overleg met de Dooyewaard Stichting een professioneel 
kunstenaar selecteren, die aan de Eemnesserweg 30a of 30b te Blaricum mag wonen en werken tegen 
kostprijs.

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de Stichting Van Eelen – Weeber 
worden opgezegd na ommekeer van een termijn van 20 jaren en met een opzegtermijn van vier jaar. 
Door de Dooyewaard Stichting kan de overeenkomst steeds worden opgezegd met een 
opzeggingstermijn van drie maanden. Een opzegging heeft tot gevolg dat de lening na correctie voor 
geldontwaarding, uitgaand van de mutatie in het prijspeil voor de Nederlandse prijsconsumptie, waarbij 
2016 = 100, ten volle uiterlijk op de dag van het eindigen van de overeenkomst dient te worden 
terugbetaald.

Tot zekerheid van de nakoming van haar verplichtingen heeft de Dooyewaard Stichting een recht van 
eerste hypotheek verleend op het bouwperceel Schapendrift 73 te Blaricum ter grootte van                           
€ 10.000.000.

M.P. Erdman, penningmeester

p/a Postbus 176

1250 AD  Laren 6



Stichting van Eelen - Weeber

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Dividenden / interest

Koersmutatie effecten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij 
tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts genomen voor zover 
die op de balansdatum zijn gerealiseerd, met uitzondering van de koersresultaten op de ter beurze 
genoteerde effecten.

Betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen dividenden en interest.

Dit betreffen de gerealiseerde en niet gerealiseerde koersresultaten op de ter beurze genoteerde 
effecten.

Verliezen en risico’s, die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de 
financiële jaarstukken verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de 
financiële jaarstukken.

M.P. Erdman, penningmeester

p/a Postbus 176

1250 AD  Laren 7


