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1 Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting de Burcht Wedde

De jaarrekening van Stichting de Burcht Wedde te Wedde is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de Burcht Wedde.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op bladzijde 17 van de jaarrekening, waarin een nadere toelichting is gegeven omtrent de
continuïteit. De stichting heeft over 2017 een netto verlies van € 115.944 geleden. Daarnaast overstegen de
kortlopende schulden van de entiteit per 31 december 2017 de totale activa met € 445.644. De continuïteit van de
stichting is vooralsnog gewaarborgd door financiering door derden.

Groningen, 1 augustus 2018

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

Origineel getekend door drs. A.J. Potgraven RA                                                          
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1.2 Informatie over de Stichting

Rechtsvorm
De Stichting is bij akte van 6 maart 2008 opgericht.

De laatste statutenwijziging heeft op 15 mei 2015 plaatsgevonden, inhoudende het instellen van een Raad van
Toezicht.

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.

Doelstelling/activiteiten
De stichting stelt zich ten doel:

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

b. het in stand houden, beheren en exploiteren van “het Huis te Wedde”, welke is ingeschreven in een van de
Monumentenwet 1988 vastgestelde register van beschermde monumenten, alles in de meest uitgebreide zin;

c. het faciliteren van die gedeelten van de Burcht, te weten de begane grond en een gedeelte van de eerste
verdieping, die een openbaar 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.

Bestuur
In 2017 is het bestuur gevoerd door:

de heer F.G.M. Ferrari, voorzitter;
de heer H.F. van Dellen, penningmeester en
de heer A.J. Spaa, secretaris.

In 2017 zijn de heer H.W. de Willigen en mevrouw H.J. Drenth - Bos tot het bestuur toegetreden.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

de heer A. Hazelhoff, voorzitter;
de heer A. Alserda, vice-voorzitter en
mevrouw I.H.M. Heddema-Brand.
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1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de
balans per 31 december 2017 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2016. Opgemerkt dient te worden
dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurig andere in het boekjaar gekozen datum. 

Financiële structuur
31-12-2017 31-12-2016

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 273 79,8 273 58,5
Financiële vaste activa 18 5,3 18 3,9
Vorderingen 48 14,0 173 37,0
Liquide middelen 3 0,9 3 0,6

342 100,0 467 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen -446 -130,4 -330 -70,7
Kortlopende schulden 788 230,4 797 170,7

342 100,0 467 100,0

31-12-2017 31-12-2016
x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 48 173
Liquide middelen 3 3

51 176
Kortlopende schulden -788 -797

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal -737 -621

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 273 273
Financiële vaste activa 18 18

291 291

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -446 -330

Financiering

Stichtingsvermogen -446 -330
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2 Bestuursverslag
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2.1 Bestuursverslag
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Bestuursverslag 2017 
 
 
Het bestuur van de Stichting Burcht Wedde biedt hierbij haar jaarverantwoording, behorende bij de 
jaarrekening, aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2017. 
 
Stichtingorganen 
 
In 2017 zijn de statuten van de Stichting onveranderd gebleven en daarmee blijft de Stichting de 
zelfde juridische opzet behouden bestaande uit een Bestuur en een Raad van toezicht. Er hebben 
geen personele wisselingen plaats gevonden in de Raad van Toezicht, Het bestuur is uitgebreid is met 
twee nieuwe leden. 
 

Leden van de Raad van Bestuur ultimo 2017 

Naam Functie Jaar van 
aantreden 

Aftredend Herbenoembaar 

F.G.M. Ferrari Voorzitter 2008  
(andere functie) 

2018 Ja 

A.J. Spaa Secretaris 2014 2018 Ja 

H.F. van Dellen Penningmeester 2012 2018 Ja 

H. W. de Willigen Gewoon Lid 2017 2021 Ja 

H.J. Drenth�Bos Gewoon Lid 2017 2021 Ja 

 
De Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen, ingesteld op 15 mei 2015 heeft tot taak: 

x het benoemen en ontslaan van bestuursleden van de stichting; 

x het benoemen van leden van de Raad van Toezicht; 

x toezicht houden op beleid van het bestuur van de stichting; en 

x goedkeuring meerjarenbegroting, jaarverslag van de stichting en verlening decharge aan 
het bestuur van de stichting.  

 

Leden van de Raad van Toezicht ultimo 2017 

Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties 

A.Hazelhoff  
 
 

Juridisch en historisch Hoofdofficier van Justitie 

A. Alserda Economie en financieel Lid Raad van Toezicht 
Zorggroep Drenthe 
Lid Raad van Toezicht Stichting 
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Maatschappelijke en Juridische 
dienstverlening te Groningen 

I. Heddema�Brand Moreel en ethisch Zzp/MfN 
Registermediator/inval�
groepsleerkracht 

 

Overzicht functies en zittingstermijnen leden Raad van Toezicht ultimo 2017 

Naam Functie Aftredend Herkiesbaar 

A.Hazelhoff  
 
 

Voorzitter 2019 Ja 

A. Alserda,  Vice�voorzitter 2019 Ja 

I. Heddema�Brand Lid 2019 Ja 

 

Op 23 mei 2018 is er een statutenwijziging gepasseerd bij notariskantoor J. Weggemans waarin de rol 
van de Raad van Toezicht is geschrapt. Per 23 mei 2018 zijn alle leden van de Raad van toezicht 
derhalve afgetreden. 

De  vertrouwensfunctionaris was Mevrouw L.Harderwijk. 

De Raad van Toezicht en het Bestuur (en de vertrouwensfunctionaris en de andere vrijwilligers) 
werken onbezoldigd. 
 

Doelstelling Stichting 
 
De doelstelling van de Stichting is vooralsnog ongewijzigd gebleven: 
 

a. het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in 

EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŵĞƚ�ŚƵŶ�ǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ�;͞ŬŝŶĚĞƌŚŽƚĞů͟Ϳ͕�ĂůůĞƐ�ŝŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ�ǌŝŶ  ͖

 

b. het in staŶĚ�ŚŽƵĚĞŶ͕�ďĞŚĞƌĞŶ�ĞŶ�ĞǆƉůŽŝƚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�͞ŚĞƚ�,ƵŝƐ�ƚĞ�tĞĚĚĞ͕͟�ǁĞůŬĞ�ŝƐ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�ŝŶ�

een van de Monumentenwet 1988 vastgestelde register van beschermde monumenten, alles in 
de meest uitgebreide zin; 

 

c. het faciliteren van die gedeelten van de Burcht, te weten de begane grond en een gedeelte van de 

eerste verdieping, die een openbaar casu quo publieke functie hebben, alles in de meest 

uitgebreide zin. 
 
De Stichting is 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. 
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Governance overleg 
 
Bestuur en Raad van Toezicht hebben conform de statuten op regelmatige basis in 2017 met elkaar 
overlegd en afgestemd. De Raad van Toezicht heeft over 2016 decharge verleend aan het Bestuur. 
Het Beleidsplan 2016 ʹ  2018 is ook in 2017 richtinggevend geweest voor het Kinderhotel, en de 
exploitatie en het beheer van de Burcht. Dit plan bouwt voort en past binnen het kader van het 
Masterplan. Het beleidsplan vormde de basis voor de begroting 2017. Deze begroting 2017 was door 
de Raad van Toezicht goedgekeurd. 
 
Er is in 2016 overleg geweest tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht over de financiële situatie 
en de vooruitblik 2017. Op basis daarvan is toen besloten om de inzet van de  restauratieve en 
hotelmatige functies van de Burcht sterk te beperken.   
 
In de loop van 2016 werd ook duidelijk dat het Bestuur personele versterking nodig had om de 
fondsenwerving en de communicatie die daarbij hoort, naar een hoger niveau te tillen. Er hebben in 
dat kader oriënterende gesprekken plaats gevonden die geleid hebben tot de nominatie van twee 
nieuwe leden voor het Bestuur, die begin 2017 met instemming van de Raad van Toezicht benoemd 
zijn.  
 
Hierbij is tevens afgesproken dat de huidige leden van het Bestuur voortaan zullen gaan functioneren 
als een Dagelijks Bestuur (DB)dat vooral verantwoordelijk is voor de meer operationele aspecten en 
daarbij contact zullen houden met de vertegenwoordiger van de Dorpsraad. 
 
Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben eind 2016 uitgebreid geëvalueerd hoe de huidige 
governance structuur werkt. In deze discussies is de vraag naar voren gekomen of de vigerende 
juridische structuur wel de meest optimale is om fondsen te werven en de activiteiten in en rond de 
Burcht aan te jagen.  In de loop van 2017 zijn plannen ontwikkeld om de juridische structuur te 
wijzigen. Het idee om voor het Kinderhotel een aparte stichting op te zetten en de huidige Burcht 
Stichting zich te laten concentreren op de exploitatie en het beheer van de Burcht is daarbij verder 
uitgewerkt. De grond principes hiervoor worden momenteel besproken in een breder verband met 
vertegenwoordigers van de gemeente en cultuur/historische organisaties in de regio. 
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Bedrijfsvoering 
 
Heƚ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ďŽĞŬũĂĂƌ�ŝƐ�ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƚĞŬŽƌƚ�ǀĂŶ�Φ�ϭϭϱ͘ϵϰϰ  ͘
  
Het aantal donaties is vergeleken met het voorgaande jaar iets teruggelopen met als financieel 
ĞŝŶĚƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ĞĞŶ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ�Φ�ϮϬϯ͘ϲϴϵ�ĚĂƚ�ĂĂŶ�ĚŽŶĂƚŝĞƐ�ŝƐ�ďŝŶŶĞŶŐĞŬŽŵĞŶ  ͘
  
Teneinde het tij te keren zijn thans maatregelen onderhanden, die ervoor moeten zorgen dat de 
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞƚĞŬŽƌƚĞŶ�ŶĂĂƌ�Φ�Ϭ�ǁŽƌĚĞŶ�ƚĞƌƵŐŐĞďƌĂĐŚƚ�ĞŶ�ĚĞ�ŶĂŬŽŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ�ŶĂĂƌ�
externe financiers gewaarborgd wordt. Deze maatregelen, die naar verwachting in 2018 worden 
afgerond, behelzen ondermeer: 
ͻ�������^ĂůĞ�ĞŶ�ůĞĂƐĞďĂĐŬ�ǀĂŶ�ďĞĚƌŝũĨƐŵŝĚĚĞůĞŶ͘�DĞƚ�ĚĞ�ŽƉďƌĞŶŐƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĂůĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�
aflossingsverplichtingen naar de grootste externe financier toe nagekomen; 
ͻ��������ĞŬĞƌŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ�ƚĞŶ�ďĞŚŽĞǀĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽotste externe financier, door feitelijke verpanding van 
het wegneemrecht van eigen investeringen; 
ͻ�������/Ŷ�ŚĞƚ�ůĞǀĞŶ�ƌŽĞƉĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀƌŝĞŶĚĞŶƐƚŝĐŚƚŝŶŐ�ƚĞŶĞŝŶĚĞ�ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ĞǆƚĞƌŶĞ�ƐƉŽŶƐŽƌƐ�ƚĞ�
vergroten. 
  
In het verleden hebben andere gebruikers van De Burcht (uitbater restaurant en uitbater 
buitenterrein) afgehaakt, waardoor de Stichting met een veel kleinere basis zowel financieel als in 
bemensing zelf de Burcht als het Burchtterrein draaiend hebben gehouden. Dat was alleen mogelijk 
door keuzes te maken. Als gevolg hiervan is ook in 2017 het gebruik van de restauratieve en 
hotelmatige functie van de Burcht bewust geminimaliseerd. Burchtvertrekken zijn echter wel 
gebruikt voor lezingen en evenementen. De faciliteiten zijn ook beschikbaar geweest voor bruiloften 
en andere formele plechtigheden. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de Stichting. 
Voor het belangstellend publiek zijn de publieke delen van de Burcht en zijn de Burchttuinen steeds 
toegankelijk, waarbij in 2017 is gerealiseerd dat dit steeds op vaste openingstijden middels een 
toegangsloket aan de poort en tegenover de Burcht plaatsvindt, conform de destijds gestelde 
voorwaarden.  
 
In 2017 heeft de Burcht 941 bezoekers kunnen verwelkomen. 
Vanaf 2018 heeft de externe sponsor van de toegangsprijs te kennen gegeven deze niet meer te 
zullen vergoeden. De toegangsprijs zal vanaf 2018 door de bezoekers van de Burcht en het 
Burchtterrein zelf worden voldaan. 
 
Het Bestuur heeft zich in 2017 voornamelijk gericht op het optimaliseren van het  Kinderhotel.  Er zijn 
geen personele wijzigingen geweest.  De bestaande groep medewerkers heeft zich kunnen blijven 
richten op  de kortdurende vakanties voor revitalisering van kinderen.   
 
Het Kinderhotel heeft in 2017 maar liefst  42 weekenden en in de zomer 9 midweek vakanties 
georganiseerd voor 515 gasten (kinderen en begeleiders)  
 
 
Er zijn overigens  door de vertrouwensfunctionaris in 2017 geen incidenten gemeld ʹ  niet door de 
vrijwilligers en ook niet door Burchtgasten. 
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Burcht activiteiten 
 
De Burcht heeft onder de titel  "Burchtberichten" een maandelijkse column in de Dorpskrant. Hierin 
wordt het wel en wee in en om de Burcht besproken en ook komende activiteiten aangekondigd.   
 
Een korte samenvatting van evenementen die plaats gevonden hebben in en om de Burcht.  
 

x Deelname aan de dag van het kasteel 5 juni 

x Westerwolde Rijgt  17 ʹ  25 juni 

x Open Monumenten 9 � 10 september 

x Spinbarg 16 ʹ  17 september 
Spinbarg  trekt tien weken lang met het historische vrachtschip De Familietrouw ʹ  van het 
Veenkoloniaal Museum � door de provincie. Het ruim van het schip wordt ingericht met 12 
kijkkasten. In elke kast komt een verhaal, vormgegeven en verteld door Groningse 
kunstenaars, animatoren, filmmakers,  componisten en kunststudenten. Tijdens het bezoek 
aan de Burcht Wedde wordt dit ingevuld met historische verhalen vanuit het gebied rond de 
Burcht.  

x Oktober kindermaand 

x Dag van de geschiedenis 14 oktober 

x Kerstmiddag in de Burcht 17 december. 
Optreden van een verhalenverteller en vier jonge pianisten, leerlingen van de Muziekschool 
in Winschoten. In de sfeervolle ambiance hebben zij pianomuziek van componisten als 
Beethoven, Grieg, Chopin en Einaudi ten gehore te gebracht. 

x Daarnaast is een groep Burchtkinderen uitgenodigd geweest voor een Furori�dag op het TT 
circuit van Assen. 

x Het Burcht terrein is ook in gezet voor de Koningsspelen en verder heeft het verder gediend 
als startpunt voor een sportieve groep burgers onder begeleiding van een bewegingscoach. 

 
 
31 mei 2018, 
 
Het bestuur 
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2017 

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 273.398 273.398

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 18.000 18.000

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 48.440 173.231

Liquide middelen 2.826 2.891

342.664 467.520
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

Passiva
Stichtingsvermogen -445.644 -329.700

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 788.308 797.220

342.664 467.520
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016
€ €

Baten 31.885 28.689
Lasten 116.617 146.068

Exploitatieresultaat -84.732 -117.379
Financiële baten en lasten -31.212 -30.813

Exploitatieresultaat -115.944 -148.192

Het verlies over 2017 is aan de algemene reserve onttrokken.
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2017 

2017 2016
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat -84.732 -117.379

Verandering in werkkapitaal:
Overlopende activa 24.791 20.379
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen) -8.912 29.830

15.879 50.209

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -68.853 -67.170

Betaalde interest -31.212 -30.813

Kasstroom uit operationele activiteiten -100.065 -97.983

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen deel toegezegde periodieke giften 100.000 100.000

Mutatie geldmiddelen -65 2.017

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 2.891 874
Mutaties in boekjaar -65 2.017

Stand per eind boekjaar 2.826 2.891
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3.4 Algemene toelichting

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting de Burcht Wedde is feitelijk en statutair gevestigd op Hoofdweg 7, 9698 AA te Wedde en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 01128403.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting de Burcht Wedde bestaan voornamelijk uit:

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

b. het in stand houden, beheren en exploiteren van “het Huis te Wedde”, welke is ingeschreven in een van de
Monumentenwet 1988 vastgestelde register van beschermde monumenten, alles in de meest uitgebreide zin;

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

Continuïteit
Informatieverschaffing over continuïteit
Het jaar 2017 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 115.944. Hierdoor is het eigen vermogen van
Stichting de Burcht Wedde eind 2017 € 445.644 (negatief).

Het bestuur heeft op verschillende gebieden actie ondernomen met de verwachting dat de kasstroom over de
komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de onderhavigejaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.

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.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
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schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzetverantwoording
De baten betreffen door derden gedane schenkingen en giften alsmede van overheidsinstanties ontvangen
subsidies.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
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, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Resultaatverwerking

Het verlies over 2017 van € 115.944 is aan de bestemmingsreserve onttrokken.
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3.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: 

Andere vaste
bedrijfsmidde
len

€
Stand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde 273.398

Boekwaarde per 1 januari 2017 273.398

Mutaties boekjaar  

  -

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 273.398

Boekwaarde per 31 december 2017 273.398

Betreft de minimale door de gemeente Bellingwedde gegarandeerde
opbrengstwaarde in geval van beëindiging van de huurovereenkomst van de Burcht.

Deze opbrengstwaarde sluit aan bij de destijds gedane investeringen onder aftrek
van de daarop verleende subsidies.

Financiële vaste activa

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming De Burchtheeren B.V. 18.000 18.000

2017 2016
€ €

Deelneming De Burchtheeren B.V.
Boekwaarde per 1 januari 18.000 18.000

- -

Boekwaarde per 31 december 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.

Stichting de Burcht Wedde 20



2017 2016
€ €

Schenkingen en giften
Boekwaarde per 1 januari - 100.000
Kortlopend deel - -100.000

Boekwaarde per 31 december - -

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

De schenkingen zijn bij notariële akte aan de stichting toegezegd.
Jaarlijks wordt hiervan € 100.000 ontvangen.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Kortlopend deel toegezegde schenkingen/giften - 100.000
Overlopende activa 48.440 73.231

48.440 173.231

Overlopende activa
Vordering op De Burchtheeren B.V. 48.440 73.231

De vordering op De Burchtheeren B.V. bestaat uit donaties aan de Stichting die
door De Burchtheeren B.V. zijn ontvangen, de aanzuivering van het banksaldo
van De Burchtheeren B.V. door de Stichting, alsmede de bijdrage in de restauratie-
en exploitatiekosten.

Liquide middelen

ING Bank N.V. 2.826 2.891
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Passiva 

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Stichtingsvermogen

Algemene reserve -445.644 -329.700

2017 2016
€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari -329.700 -181.508
Uit resultaatverdeling -115.944 -148.192

Stand per 31 december -445.644 -329.700

Het resultaat over 2017 van negatief € 115.944 is in mindering gebracht op de algemene reserve.

De bestemmingsreserve is in het boekjaar 2017 ombenoemd tot algemene reserve omdat deze sinds een aantal
jaren een negatief saldo vertoont. Zodra de algemene reserve is aangezuiverd, kan een exploitatie-overschot weer
aan de bestemmingsreserve worden toegevoegd.

De bestemmingsreserve, bedoeld voor de restauratie en exploitatie van De Burcht te Wedde, betreft
een door het bestuur van de Stichting aangewezen reserve.
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Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Lening La Drônne B.V. 788.273 797.186
Overige schulden 35 34

788.308 797.220

2017 2016
€ €

Lening La Drônne B.V.
Stand per 1 januari 797.186 766.525
Mutaties -40.000 -

757.186 766.525
Rente boekjaar 31.087 30.661

Stand per 31 december 788.273 797.186
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen
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.

Onder bepaalde voorwaarden heeft de stichting bij beëindiging van het huurcontract, door de verhuurder of door
wanprestatie van de verhuurder, recht op een vergoeding van ten minste € 273.398.

Voorwaardelijke verplichtingen
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 omzetbelasting.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016
€ €

Baten
Subsidie gemeente Bellingwedde 11.516 11.481
Schenkingen en giften 20.369 17.208

31.885 28.689

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2017 en 2016 waren bij de Stichting geen werknemers in dienst.

Lasten
Algemene kosten 116.617 146.068

Algemene kosten
Assurantiepremie 556 557
Accountantskosten - 1.760
Bijdrage restauratie- en exploitatiekosten de Burchtheeren B.V. inzake de Burcht 116.061 143.751

116.617 146.068

Financiële baten en lasten 
Rentelasten en soortgelijke lasten -31.212 -30.813

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente rekening-courant La Drônne B.V. 31.087 30.661
Kredietinstelling 125 152

31.212 30.813

Wedde, 1 augustus 2018

F.G.M. Ferrari A. Spaa H.F. van Dellen
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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4 Overige gegevens

4.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Aangezien de rechtspersoon binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft
aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

4.2 Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming
Ingevolge artikel 8 van de statuten van de vennootschap bestaan de middelen van de stichting uit:

- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- subsidies en
- alle andere wettige middelen.

Deze middelen dienen voor de doelstellingen van de stichting te worden aangewend. 
Exploitatieoverschotten over enig jaar worden derhalve aan de bestemmingsreserve toegevoegd en
exploitatietekorten aan de bestemmingsreserve onttrokken.
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de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Van Elmptstraat 14
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De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   
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