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Naam
Stichting Onderhoud Nieuwe Kerk

RSIN / Fiscaal Nummer
Het fiscale nummer van de stichting is 8056.05.289
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Contactgegevens
Postadres :
Postbus 3438
1001 AE Amsterdam

Fysiek adres :
Gravenstraat 17
1012 NL Amsterdam

Bestuurssamenstelling per 31 december 2014
De heer drs. E.B. Mulder
De heer mr. S. Hepkema
De heer drs. B.A. Gieben

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Onderhoud de Nieuwe Kerk is om het gebouw van de Nationale Stichting
De Nieuwe Kerk goed te onderhouden 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 Onderhoud 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. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten :
De stichting heeft ten doel de bevordering van de goede staat van onderhoud van de Nieuwe Kerk
Amsterdam, zolang de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk daarvan erfpachter is. Zij tracht dit doel te
bereiken door het sluiten van eenmalige en periodieke contracten tot het uitvoeren van onderhouds-en
reparatiewerkzaamheden aan de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2014
De Stichting Onderhoud Nieuwe Kerk heeft in 2014 alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
gedaan die noodzakelijk waren om de tentoonstellingen zoals georganiseerd door de Nationale
Stichting De Nieuwe Kerk te kunnen laten plaatsvinden. Tevens heeft de Stichting al het
noodzakelijke gedaan om de Nieuwe Kerk ook op lange termijn haar taken te kunnen laten vervullen.
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Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2014
31-dec-14

31-dec-13

(in duizenden euro's)

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

Eigen vermogen
Schulden op korte termijn

85
41

51
13

126

64

5
121

9
56

126

64

Staat van baten en lasten
realisatie
2014

realisatie
2013

112

225

116

225

-4

0

(in duizenden euro's)

Baten
Doorberekende onderhoudskosten

Lasten
Onderhoudskosten
Exploitatiesaldo

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.
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De baten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

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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