
ANBI-gegevens Stichting Bouwcultuurfonds Friesland 
 

 

I.  Naam van de instelling:  Stichting Bouwcultuurfonds Friesland 

 

II. RSIN-nummer:  8060.58.432 

 

III. Post- en emailadres secretariaat: Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden 

  info@bouwcultuurfondsfriesland.nl 

 

IV. Doelstelling: 

De stichting heeft statutair ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bevorderen van het behoud van 

beeldbepalende bouwkundige monumenten, gelegen in de provincie Friesland, welke hoofdzakelijk zullen 

bestaan uit monumenten in de zin van de Monumentenwet, alsmede het bevorderen van al hetgeen 

dienstig kan zijn aan de instandhouding van de bouwcultuur en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

V. Hoofdlijnen beleidsplan: 

De stichting bevordert het behoud van bouwkundige monumentale gebouwen in Fryslân en levert daarmee 

een bijdrage aan het zekerstellen van het culturele erfgoed voor toekomstige generaties. Het betreft in 

hoofdzaak rijksmonumenten en door de provincie en gemeenten aangewezen beeldbepalende gebouwen. 

 

De stichting kent een Raad van Advies bestaande uit personen die beschikken over een grote kennis van 

monumentale gebouwen. Zij zijn overtuigd van het nut het culturele erfgoed voor toekomstige generaties te 

behouden. De Raad van Advies bespreekt de binnengekomen aanvragen voor subsidie en adviseert het 

bestuur. Het bestuur neemt de adviezen als regel over en besluit vervolgens over het al dan niet toekennen 

van een bijdrage voor de restauratie dan wel de instandhouding van de gebouwen. 

 

De tweede belangrijke taak van de stichting is het bevorderen van de bouwcultuur en alles wat daarmee 

verband houdt. Een voorbeeld daarvan is het bijhouden van een omvangrijk archief van de projecten waarbij 

de stichting betrokken is geweest en het beschikbaar stellen van dit archief aan belangstellenden. Ook 

stimuleert de stichting leerlingplaatsen bij onderhoud en restauratie. 

 

VI. Samenstelling bestuur en functies (per 31 december 2020): 

 Voorzitter: drs. A.A.M. Brok 

 Secretaris: mr. D.A. Westra 

 Penningmeester: mr. W. van den Berg 

 Bestuurslid: ing. A.T.E. van der Laan-Meijer  

 Bestuurslid: ing. H. Dedden 

 

VII. Beloningsbeleid:  

De stichting heeft geen personeel in dienst. Er vindt beperkte inhuur van diensten plaats, waaronder het 

secretariaat. Bestuursleden en de leden van de Raad van Advies krijgen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Wel kunnen gemaakte kosten vergoed worden. 

 

VIII. Verslag van de activiteiten:  
Het bestuur heeft (vanwege de coronacrisis) in 2020 één keer fysiek vergaderd en verder heeft digitale 

afstemming plaatsgevonden. De vergaderingen stonden met name in het teken van het beoordelen van de 

subsidieaanvragen. Ook in 2020 konden weer een aantal mooie initiatieven financieel ondersteund worden. 

Naast de behandeling van de aanvragen kwamen in de bestuursvergaderingen ook andere onderwerpen aan 

de orde, waaronder de jaarrekening en het beleggingsbeleid. 

 

 

 

 

 



  

IX.  Financiële verantwoording 

 

 

 

IX. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020        

 

     31-12-2020  31-12-2019 

      €    € 

         

A C T I E F 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

 

overlopende activa    50  44 

  

Liquide middelen   

 

banken    631.901  659.112 

        

 

     631.951  659.156 

 

P A S S I E F 

 

EIGEN VERMOGEN     

 

stichtingskapitaal    510.893  537.098 

bonte knaagkever fonds    77.358  79.358 

        

     588.251  616.456 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN    

 

toegezegde bijdragen    42.000  41.000 

overlopende passiva    1.700  1.700 

        

     43.700  42.700 

        

 

     631.951  659.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

       2020   2019  

    €  € 

Baten 

 

financiële baten    50  44 

andere baten    00  00 

 

     50  44 

 

Lasten   

 

bijdragen    23.000  24.000 

algemene kosten    5.255  7.442 

 

     28.255  31.442 

 

 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   /- 28.205 /- 31.398 

 

 

 

 

IX. 3 TOELICHTING 

Het saldo van baten en lasten is in 2020 evenals in 2019 negatief. Dit is het gevolg van het wegvallen van de financiële 

baten door de zeer lage rentestanden. Mede gezien de vermogenspositie van de stichting is het verstrekken van 

bijdragen gecontinueerd.    

In 2020 is voor € 23.000 aan bijdragen verstrekt, vergelijkbaar met het niveau van 2019. In 2020 werden 14 

restauratieprojecten ondersteund. De algemene kosten waren in 2020 iets lager, met name vanwege eenmalig 

hogere kosten in 2019. 

Het negatieve saldo van baten en lasten van ruim € 28.000 euro is in mindering gebracht op het vermogen van de 

stichting. Eind 2020 bedroeg het vermogen van de stichting ongeveer 588.000 euro. Het vermogen bestaat naast het 

stichtingskapitaal uit een bestemmingsreserve specifiek geoormerkt voor herstel van schade aangebracht door de 

bonte knaagkever.  

De middelen van de stichting zijn gestald op bank- en spaarrekeningen bij een Nederlandse bank. Omdat er tussen de 

toezegging en de daadwerkelijke uitbetaling van de bijdragen geruime tijd kan zitten is er op de balans een relatief 

aanzienlijke passiefpost ‘toegezegde bijdragen’. Incidenteel komt het voor dat toezeggingen niet tot een uitbetaling 

leiden. Die toezeggingen vallen dan na verloop van tijd vrij. 

Gezien de aard en omvang van de activiteiten stelt de stichting geen begroting op voor het komende jaar. De 

financiële baten zijn vanwege de lage rentestanden vrijwel weggevallen. Het bestuur oriënteert zich op 

mogelijkheden om de middelen beter te laten renderen. De lasten vertonen al een aantal jaren een min of meer 

stabiel patroon. De uiteindelijke baten en uitgaven in 2020 lagen in lijn met de verwachting. 

 


