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Het bestuur van
Stichting de Burcht Wedde
Hoofdweg 7
9698 AA WEDDE

Datum
24 januari 2014

Referentie
971450

Geachte leden van het bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van Stichting
de Burcht Wedde. Het bestuur van de Stichting is op grond van wettelijke bepalingen
verantwoordelijk voor de jaarrekening.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting de Burcht Wedde te
Wedde bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over
2012 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de leiding

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding
van de huishouding verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de
leiding van de huishouding.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te
voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze
beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de
voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden
onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en
het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van
de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door
de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen
verstrekken.
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Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.

2 ALGEMEEN

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

- het in stand houden, beheren en exploiteren van "het Huis te Wedde" (de Burcht),
welke is ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde
registers van beschermde monumenten, alles in de ruimste zin;

- het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in
Nederland met hun verzorgers ("kinderhotel"), alles in de meest uitgebreide zin;

- het faciliteren van die gedeelten van de Burcht, te weten de begane grond en een
gedeelte van de eerste verdieping, die een openbare casu quo publieke functie hebben,
alles in de meest uitgebreide zin.

Indien en voor zover de huurovereenkomst is geëindigd zal de stichting zich slechts het
organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in
Nederland met hun verzorgers ("kinderhotel"), alles in de meest uitgebreide zin, ten doel
stellen.

De Stichting wordt aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) als bedoeld
in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956.

Vaststelling jaarrekening 2011

Het bestuur heeft de jaarrekening 2011 op 7 maart 2013 vastgesteld. Het resultaat over
het boekjaar 2011 bedroeg € 255.949. Van het resultaat is € 53.451 toegevoegd aan het
bestemmingsfonds. Dit betreft nog niet besteden bedragen inzake ontvangen subsidies
welke besteed dienen te worden aan de door de subsidieverstrekkers bepaalde projecten.
Het resterend deel van het resultaat ad € 202.498 is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.

Bestuur

In 2012 is het bestuur van de Stichting gevoerd door:

F.G.M. Ferrari, voorzitter
H.F. van Dellen, secretaris / penningmeester
M. Sterenborg, bestuurslid (afgetreden per 9 september 2013)
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

oe
,untant-Administratieconsulent
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STICHTINGDE BURCHTWEDDE
WEDDE

JAARVERSLAG

Het bestuur van Stichting de Burcht Wedde te Wedde biedt hierbij haar jaarverslag,
behorende bij de jaarrekening, aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december
2012.

Bestuur
In 2012 is het bestuur van de Stichting gevoerd door:
F.G.M. Ferrari, voorzitter
H.F. van Dellen, secretaris / penningmeester
M. Sterenborg, bestuurslid (afgetreden per 9 september 2013)

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het in stand houden, beheren en exploiteren van "Het
huis te Wedde", welke is ingeschreven in een van de ingevolge de monumentenwet 1988
vastgestelde registers van beschermde monumenten. De Stichting wordt aangemerkt als
een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en
artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956.

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Financieel
Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een exploitatietekort van € 75.276. Het tekort is
deels veroorzaakt door niet voorziene kosten met betrekking tot de restauratie en opstart
van de exploitatie van de Burcht.

Door problemen met enkele onderdelen van de restauratie heeft finale afwikkeling van de
verbouwing nog niet plaatsgevonden en is de exploitatie nog niet optimaal. Het bestuur is
in onderhandeling met partijen voor het vinden van passende oplossingen.

In 2012 is door middel van eindafrekeningen verantwoording afgelegd aan
subsidieverstrekkers inzake de restauratie van de Burcht inclusief terreinen.

Activiteiten
In maart 2012 zijn bij de Burcht 2 kanonnen geplaatst, afkomstig uit het Marinemuseum in
den Helder. De kanonnen zijn in Zweden gegoten tussen 1600 en 1650.

In het kader van het thema van het project "Ridders en kastelen" heeft schrijver/journalist
CeesStolk op 9 juni 2012 een bezoek gebracht aan de Burcht en de geschiedenis van het
dorp en de Burcht verteld aan de leerlingen van de obs De Vlonder en peuterspeelzaal de
Krummelhorn in Wedde.

Op 14 juni 2012 is de Koningstuin geopend. Landschapsarchitect Peter Verhoeff heeft de
tuin ontworpen. Door de Koningstuin loopt een slingerpad zoals het in de.negentiende eeuw
gebruikelijk was.

Op 18 juni 2012 is door de heer Coen Koning, nazaat van notaris Arnold Koning die in de
negentiende eeuw de Burcht voor sloop behoedde, de officiële opening van de Koningszaal
en de Koningstuin bijgewoond. De officiële ingebruikname viel samen met de Tuin- en
Kunst 10 daagse. Tussen de 500 en 600 mensen kwamen een kijkje nemen in het
gerestaureerde pand.

6/18



STICHTINGDE BURCHTWEDDE
WEDDE

Op 11 en 12 augustus 2012 is door de Rotaryclub Pekela een fair op het buitenterrein bij de
Burcht georganiseerd.

Op 26 november 2012 is de documentaire Historia Oppidi Weddani van de filmer Anton
Tiktak in de Burcht gepresenteerd. Deze documentatie is gemaakt op verzoek van de
Stichting Burcht Wedde en geeft een beeld van de geschiedenis van het Huis te Wedde, dat
rond 1360-1370 werd gebouwd door de familie Addinga. Aan de film werkten diverse
wetenschappers en historici uit de regio mee.

Op 2 en 9 september 2012 hebben 2 uitvoeringen plaatsgevonden in de tuin van de Burcht
met als thema Jazz. Op 2 september 2012 heeft het O.F. Jazz Combo opgetreden,
bestaande uit Groningse en Duitse muzikanten en op 9 september 2012 het Westerwolde
Classic Jazz Collection.

In 2012 zijn verder 6 ondernemersbijeenkomsten georganiseerd door De Bijeenkomst
Ondernemers Regio Groningen (BORG). De BORGwordt door twee vrijwilligers
georganiseerd en heeft tot doel aan te geven dat het prima ondernemen is in Oost
Groningen. Daartoe wordt telkens een ondernemer van een groot bedrijf uitgenodigd om
zijn bedrijf te presenteren. Verder is er de mogelijkheid om kennis te maken met andere
ondernemers in de regio en om gebruik te maken van elkaars expertise.

In het Kinderhotel zijn in 2012 ruim 500 kinderen te gast geweest. In de grachten rondom
de Burcht wordt inmiddels ook regelmatig gezwommen. Het water wordt regelmatig
gekeurd en is goedgekeurd.

Gang van zaken komend boekjaar
Voor het boekjaar 2013 staat het oplossen van de aanhoudende problematiek omtrent de
klimaatinstallatie alsmede het tegelwerk centraal waardoor de finale afwikkeling van de
verbouwing kan plaatsvinden alsmede het optimaliseren van de feitelijke exploitatie, zoals
bedoeld in de doelstelling.

Met betrekking tot de exploitatie wordt voor 2013 gestreefd naar een sluitende exploitatie.
De werkzaamheden inzake de verbouwing van de Burcht alsmede de aanleg van de tuinen
zijn nagenoeg gereed. Voor 2013 worden derhalve geen bijzondere lasten verwacht.

Ook voor 2013 zijn er reeds diverse toezeggingen ontvangen omtrent fondsen, giften en
reserveringen. Het bestuur ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wedde, 24 januari 2014

Het bestuur
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STICHTING DE BURCHT WEDDE
WEDDE

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011
(in euro's)

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 1 273.398 273.398

Financiële vaste activa 2 318.000 518.000

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 3 200.000 200.000

Liquide middelen 4 179.522 259.619

Totaal 970.920 1.251.017

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 5
Bestemmingsreserve 122.815 144.640
Bestemmingsfonds 53.451

122.815 198.091

KORTLOPENDESCHULDEN 6 848.105 1.052.926

Totaal 970.920 1.251.017
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STICHTING DE BURCHT WEDDE
WEDDE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

2012 2011
(in euro's)

Opbrengsten 7 284.791 1.474.643

Overige bedrijfskosten 8 331.128 1.195.059

Som der bedrijfskosten 331.128 1.195.059

Bed rijfsresu Itaat -46.337 279.584

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 9 2.684
Rentelasten en soortgelijke
kosten 10 -28.939 -26.319

Som der financiële baten en lasten -28.939 -23.635

Resultaat -75.276 255.949
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KASSTROOMOVERZICHT

2012 2011
(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresu Itaat -46.337 279.584

Verandering in werkkapitaal:
Kortlopende schulden (exclusief
banken) -204.821 287.773

-204.821 287.773

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -251.158 567.357

Betaalde interest -28.939 -23.635

-28.939 -23.635

Kasstroom uit operationele
activiteiten -280.097 543.722

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Toename financiële vaste activa -300.000
Afname financiële vaste activa 200.000

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten 200.000 -300.000

Afname geldmiddelen -80.097 243.722

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 259.619 15.897
Mutatie boekjaar -80.097 243.722

Stand per 31 december 179.522 259.619
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en
resultaat dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen

De grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening van de Stichting zijn gebaseerd op
RJk Cl (richtlijnen voor kleine organisaties zonder winststreven) alsmede, voor zover niet
uiteengezet in de genoemde richtlijnen, zoveel mogelijk opgesteld op basis van de
Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in Titel 9 van Boek 2, BW.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs dan wel lagere
contractueel gegarandeerde opbrengstwaarde. Afschrijvingen vinden niet plaats.

Financiële vaste activa

De deelnemingen worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde, zijnde het aandeel in
het eigen vermogen van de desbetreffende onderneming, bepaald op basis van de voor de
Stichting geldende grondslagen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De
resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten

De opbrengsten betreffen door derden gedane schenkingen en giften alsmede door
overheidsinstanties ontvangen subsidies.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties
waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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STICHTINGDE BURCHTWEDDE
WEDDE

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011
(in euro's)

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 273.398 273.398

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Gebouwen
en -terrei

nen
(in euro's)

Stand per 1 januari 2012

Aanschaffi ngswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarden

273.398

273.398

Mutaties

Afschrijvingen materiële vaste activa

Saldo

Stand per 31 december 2012

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarden

273.398

273.398

Betreft de minimale door de gemeente Bellingwedde gegarandeerde opbrengstwaarde in
geval van beëindiging van de huurovereenkomst van de Burcht.
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31-12-2012 31-12-2011
(in euro's)

2 Financiële vaste activa

Deelnemingen 18.000 18.000
Overige vorderingen 300.000 500.000

318.000 518.000

Deelnemingen

De Burchtheeren B.V. 18.000 18.000

Betreft een op 12 juni 2008 verworven 100%-belang in het geplaatst en volgestort kapitaal
van De Burchtheeren B.V. te Wedde.

Het doel van de vennootschap is:

- het beleggen in alsmede het beheren, ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken
en andere goederen, het deelnemen in, het voeren van directie over en het oefenen van
toezicht op andere ondernemingen, en voorts, in het algemeen, het verrichten van alle
handelingen op financieel en economisch gebied;

- het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 2:207c van het Burgelijk Wetboek.

31-12-2012 31-12-2011
(in euro's)

Overige vorderingen

Schenkingen/giften 300.000 500.000

Betreft het langlopend deel van de aan de Stichting toegezegde schenkingen en giften.

VLOTTENDE ACTIVA

3 Vorderingen

Schenkingen/giften 200.000 200.000

Betreft het kortlopend deel van de aan de Stichting toegezegde schenkingen en giften.

4 Liquide middelen

ING Bank N.V. 179.522 259.619

Door de ING Bank N.V. is geen kredietfacilieit verstrekt.
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5 STICHTINGSVERMOGEN

Bestem- Bestem- Totaal
mings- mingsfonds
reserve

(in euro's)

Stand 1 januari 2012 144.640 53.451 198.091

Resultaat boekjaar -75.276 -75.276
Mutatie bestede bedragen ontvangen subsidies 53.451 -53.451

Totaal mutatie Stichtingsvermogen -21.825 -53.451 -75.276

Stand 31 december 2012 122.815 122.815

Het bestemmingsfonds betreft het (geaccumuleerde) overschot per balansdatum van de
ontvangen bedragen waarvan de projectbesteding door de verstrekker van de gelden is
bepaald. De in 2012 ontvangen bedragen zijn volledig besteed aan de door de subsidie
verstrekkers aangewezen projecten, derhalve is per balansdatum geen bestemmingsfonds
gevormd. De per 1 januari 2012 gereserveerde bedragen in het bestemmingsfonds zijn
gedurende 2012 volledig aangewend aan het daarvoor gestelde doel.

De bestemmingsreserve, bedoeld voor de restauratie en exploitatie van De Burcht te
Wedde, betreft een door het bestuur van de Stichting aangewezen reserve. Het resultaat
over 2012 ad € 75.276 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

31-12-2012 31-12-2011
(in euro's)

6 KORTLOPENDESCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 848.105 1.052.926

Overige schulden en overlopende passiva

Lening La Drônne B.V.
Te storten bijdragen De Burchtheeren B.V.

763.104
85.001

684.284
368.642

1.052.926848.105

Over de lening wordt 4% rente berekend. De lening dient nog geformaliseerd te worden.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Fiscale eenheid

De Stichting maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Als gevolg
hiervan is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde
omzetbelasti ng.

Huurovereenkomst

De Stichting is een overeenkomst aangegaan voor de huur van een burcht met
burchtterrein en slotgracht met de verplichting de burcht te renoveren en exploiteren op
dusdanige wijze dat de burcht toegankelijk blijft voor belangstellend publiek en het
waarborgen van de culturele waarde als historisch erfgoed. De duur van de overeenkomst is
eeuwig. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 1 en betreft een symbolisch bedrag.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN-EN LASTEN

(in euro's)

7 Opbrengsten

2012

Subsidie provincie Groningen
Subsidie gemeente Bellingwedde
Schenkingen en giften
Subsidie Je Maintiendrai Fonds
Opbrengst project herdenkingsbornen
Subsidie BankGiroloterij
Subsidie VSB Fonds

235.781
32.754
6.256
5.000
5.000

284.791

2011

163.135
10.508

505.000
20.000
1.000

625.000
150.000

1.474.643

De in 2012 ontvangen subsidies zijn volledig besteed aan de door de subsidieverstrekkers
aangewezen projecten met betrekking tot het herstel, onderhoud en herinrichting van de
Burcht alsmede het buitenterrein rondom de Burcht.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende de jaren 2011 en 2012 waren geen werknemers in dienst bij de Stichting.

8 Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Bijdragen restauratie- en exploitatiekosten de
Burchtheeren B.V. inzake de Burcht
Contributies en abonnementen

330.444
684

331.128

9 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Kredietinstelling

10 Rentelasten en soortgelijke kosten

Lening La Drônne B.V.
Kredieti nstell ing

28.819
120

28.939
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Wedde, 24 januari 2014
Stichting de Burcht Wedde

Het bestuur,

F.G.M. Ferrari
Voorzitter

H.F. van Dellen
Secretaris / Penningmeester
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