Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk 2016 publicatie gegevens
inzake ANBI regelgeving

Inhoudsopgave
Naam ....................................................................................................................................................... 1
RSIN / Fiscaal Nummer .......................................................................................................................... 1
Contactgegevens ...................................................................................................................................... 2
Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 ........................................................................................ 2
Het beleidsplan ........................................................................................................................................ 2
Het beloningsbeleid ................................................................................................................................. 2
Doelstelling ............................................................................................................................................. 2
Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2016 ..................................................................................... 2
Financiële verantwoording ...................................................................................................................... 3
Balans per 31 december 2016 ............................................................................................................. 3
Staat van baten en lasten over 2016 ................................................................................................... 4
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling ................................................................... 4

Naam
Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk

RSIN / Fiscaal Nummer
Het fiscale nummer van de stichting is 803736885
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Contactgegevens
Postadres :
Postbus 3438
1001 AE Amsterdam

Fysiek adres :
Gravenstraat 17
1012 NL Amsterdam

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016
mevrouw mr. W. Sorgdrager
mevrouw mr. C. Hagendijk
de heer H.B. Blommers
de heer H. Klok
mevrouw I.L.B. Kauer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk is om de activiteiten van de Nationale
Stichting De Nieuwe Kerk te bevorderen en te ondersteunen zodat de Nationale Stichting De Kerk op
korte en langere termijn in staat is om haar culturele activiteiten te verrichten in De Nieuwe Kerk te
Amsterdam.

Het beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk heeft geen personeel in dienst. Het personeel wat bezig is
om het beleidsplan te verwezenlijken wordt betrokken bij de Stichting Producties De Nieuwe Kerk en
Hermitage Amsterdam. Voor een uiteenzetting over het beloningsbeleid wordt naar deze stichtingen
verwezen. De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten :
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de stichting De
Nieuwe Kerk Amsterdam. Zij tracht dit doel te bereiken door : - het verstrekken van informatie over
de activiteiten van de stichting De Nieuwe Kerk; - door het verlenen van financiёle steun in de vorm
van leningen en bijdragen aan de stichting De Nieuwe Kerk, met name voor de inrichting van De
Nieuwe Kerk en haar nevenruimten en voor het verwezenlijken van bijzondere evenementen welke
plaatsvinden in het kader van het beleid van de stichting De Nieuwe Kerk.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2016
De Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk heeft in 2016 een substantiële bijdrage geleverd aan de
productie van een kinderboek bij de tentoonstelling Marylin Monroe in de Nieuwe Kerk. Tevens heeft
de Stichting Vrienden als ‘Grote vriend’ een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de
tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk. Ook is een bijdrage gegeven voor de tentoonstellingskosten.
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Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2016
31 december 2016

31 december 2015

(in duizenden euro's)

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

1
319

1
327
320

328

320

328

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve De Nieuwe Kerk

23
270

33
290
293

Schulden op korte termijn

3

*3

323

27

5

320

328

Staat van baten en lasten over 2016
2016

2015

(in duizenden euro's)

Baten
Ontvangen vriendenbijdragen

34

67

Lasten
Bestedingen

15

21
19

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Af: Bankkosten

Exploitatiesaldo vóór schenkingen
Schenkingen
Nationale Stichting de Nieuwe Kerk

Exploitatiesaldo boekjaar

46

1

2

- 1

- 1
0

1

19

47

- 50

- 30

31

- 17

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor
organisaties zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen
schattingswijzigingen voorgedaan.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De effecten worden gewaardeerd tegen
aanschafprijs of beurswaarde indien deze lager is.
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De continuïteitsreserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor de Stichting Vrienden van de Nieuwe
Kerk. De omvang van deze continuïteitsreserve is gesteld op anderhalf maal de exploitatielasten van
het afgelopen jaar. Dit betekent dat als alle inkomsten wegvallen de activiteiten van de Stichting
Vrienden van de Nieuwe Kerk nog 18 maanden kunnen worden voortgezet.
De bestemmingsreserve is bedoeld voor het doen van uitgaven zoals genoemd onder lid b uit de
doelomschrijving van de stichting zoals vastgelegd in de statuten.

Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
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