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1 Accountantsrapport 

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan:  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 2018 en de staat van baten en lasten
over 2018 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.

Groningen, 17 juni 2019

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 2018 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.

Stichting de Burcht Wedde 4



 

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 2018 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2017. 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
31-12-2018 31-12-2017

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 273 84,3 273 79,8
Financiële vaste activa 18 5,6 18 5,3
Vorderingen - -0,1 48 14,0
Liquide middelen 33 10,2 3 0,9

324 100,0 342 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 56 17,3 -446 -130,4
Kortlopende schulden 268 82,7 788 230,4

324 100,0 342 100,0

31-12-2018 31-12-2017
x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen - 48
Liquide middelen 33 3

33 51
Kortlopende schulden -268 -788

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal -235 -737

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

291 291

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 56 -446

Financiering

Stichtingsvermogen 56 -446
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2 Bestuursverslag
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2.1 Bestuursverslag
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Bestuursverslag 2018 
 
 
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 2018. 
 
Stichtingorganen 
 
In 2018 zijn de statuten van de Stichting per 23 mei 2018 gewijzigd vanwege het schrappen van de 
Raad van Toezicht. De Raad van toezicht heeft dit goedgekeurd en het bijbehorende besluit is aan de 
akte van de statutenwijziging vastgehecht. 
 

Leden van de Raad van Bestuur ultimo 2018 

Naam Functie Jaar van 
aantreden 

Aftredend Herbenoembaar 

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

2022 Ja 

A.J. Spaa Secretaris 2014 2022 Ja 

H.F. van Dellen Penningmeester 2012 2022 Ja 

H. W. de Willigen Gewoon Lid 2017 2021 Ja 

H.J. Drenth Bos Gewoon Lid 2017 2021 Ja 

 
De  vertrouwensfunctionaris was in het verslagjaar Mevrouw L.Harderwijk. 

De Raad van 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 ǌŝŶ͖  
 

b. het in stand 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. 
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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. 
 
 
Bedrijfsvoering 
 
Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een exploitatieoverschot van Φ ϱϬϭ͘ϴϳϮ  
 
Het aantal donaties is vergeleken met het voorgaande jaar fors toegenomen met als financieel 
eindƌĞƐƵůƚĂĂƚ ĞĞŶ ďĞĚƌĂŐ ǀĂŶ Φ 141.398 dat aan donaties is binnen gekomen.  
 
In 2017 is dus het gebruik van de restauratieve en hotelmatige functie van de Burcht bewust 
geminimaliseerd.  Burcht vertrekken 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 grote publiek blijft de Burcht en de Burcht tuinen natuurlijk openbaar toegankelijk. Men 
wordt echter wel verzocht om een bezoek aan de Burcht formeel  aan te melden zodat het Bestuur 
kan zorgen dat de Burcht inderdaad open is. 
 
In 2018 heeft het Bestuur zich voornamelijk gericht om het eigen vermogen van de Stichting gezond 
te krijgen. Daartoe heeft het bestuur het besluit genomen om diverse materiële vast activa per 31 
december 2018 te verkopen en per 1 januari 2019 terug te huren. Een en ander is conform de 
statuten van de stichting afgehandeld  
 
Tevens heeft het Bestuur heeft zich in 2018 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.   
 
Er zijn overigens  door de vertrouwensfunctionaris in 2018 geen incidenten gemeld ʹ  niet door de 
vrijwilligers en ook niet door Burchtgasten. 
 
Vrijwilligers 
In 2018 is er een groep van ca. 30 enthousiaste vrijwilligers gevormd die als gastheer of gastvrouw 
optreden. Deze vrijwilligers hebben een verkorte training gehad in de geschiedenis van de Burcht 
Wedde en kunnen dus boeiend verhalen vertellen over wat er zicht de afgelopen eeuwen allemaal 
heeft afgespeeld in de Burcht. 
 
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(2e pinksterdag) 
x Westerwolde Rijgt  15 ʹ  24 juni 
x Open Monumenten 8 9 september 
x Vieringen Sinterklaas en Kerst 
x Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene der Nederlanden verbleef in de Burcht te Wedde 

van 14 op 15 maart. Zij was in Groningen voor het geven van het startsein voor de Nationale 
Boomplantdag. 
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x Humphrey Hazelhoff Roelfzema (1928) heeft op zaterdag 29 september 2018 een bijzonder 
schilderij van Guillemina Hazelhoff Roelfzema Verster (1816 1887) aangeboden tijdens een 
feestelijke onthulling in de Haselhoff Sociëteit in de Burcht van Wedde. Het schilderij is goed 
op zijn plaats in de Burcht van Wedde omdat de familie Hazelhoff al bijna 400 jaren 
verbonden is met de Burcht (voorheen Borg te Wedde genoemd). Een familie die begon met 
Derck Haselhoff die in 1637 werd aangesteld als Borggraaf. Met de onthulling ʹ  in 
aanwezigheid van een deel van het Bestuur van Stichting de Burcht Wedde en de 
familiestichting Haselhoff  ʹ van het bijzondere portret van de stammoeder van de Hazelhoff 
ZŽĞůĨǌĞŵĂ͛Ɛ ŬŽŵĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝĞ͕ ŬƵŶƐƚ ĞŶ ǌŽƌŐ ǀŽŽƌ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ƐǇŵďŽůŝƐĐŚ ƐĂŵĞŶ͘  

 
 
20 juni 2019, 
 
Het bestuur 
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2018 

31-12-2018 31-12-2017
€ €

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
Overlopende activa - 48.440

Liquide middelen 32.958 2.826

324.356 342.664
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Passiva
Stichtingsvermogen
Geplaatst kapitaal - -
Algemene reserve 56.228 -445.644

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 161.103 788.273
Overlopende passiva 107.025 35

268.128 788.308

324.356 342.664
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3.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ €

Baten 281.398 31.885
Algemene kosten -239.231 116.617

Exploitatieresultaat 520.629 -84.732
Financiële baten en lasten -18.757 -31.212

Exploitatieresultaat 501.872 -115.944
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2018 

2018 2017
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat 520.629 -84.732

Verandering in werkkapitaal:
Overlopende activa 48.440 24.791
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen) -520.180 -8.912

-471.740 15.879

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 48.889 -68.853

Betaalde interest -18.757 -31.212

Kasstroom uit operationele activiteiten 30.132 -100.065

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen deel toegezegde periodieke giften - 100.000

Mutatie geldmiddelen 30.132 -65

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 2.826 2.891
Mutaties in boekjaar 30.132 -65

Stand per eind boekjaar 32.958 2.826
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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
De belangrijkste activiteiten van de 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.

Informatieverschaffing over continuïteit
Het jaar 2018 werd afgesloten met een resultaat van € 501.872. Hierdoor is het eigen vermogen van Stichting de
Burcht Wedde eind 2018 € 56.228.

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 onderhavige jaarrekening 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
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
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
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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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.

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.

Voorstel resultaatverwerking

Het resultaat over 2018 van € 501.872 is aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
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3.5 Toelichting op de balans

Activa 

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 2018
Aanschafwaarde 273.398

Boekwaarde per 1 januari 2018 273.398

Mutaties boekjaar  

  -

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 273.398

Boekwaarde per 31 december 2018 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

31-12-2018 31-12-2017
€ €

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

2018 2017
€ €

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.
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

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

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. 32.958 2.826
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Passiva 

Stichtingsvermogen

2018 2017
€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari -445.644 -329.700
Uit resultaatverdeling 501.872 -115.944

Stand per 31 december 56.228 -445.644

Het resultaat over 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden
Lening La Drônne B.V. 161.103 788.273

2018 2017
€ €

Lening La Drônne B.V.
Stand per 1 januari 788.273 797.186
Mutaties -645.785 -40.000

142.488 757.186
Rente boekjaar 18.615 31.087

Stand per 31 december 161.103 788.273

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overlopende passiva
Te storten bijdrage De Burchtheeren B.V. 106.988 -
Overige schulden 37 35

107.025 35
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Uit hoofde van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Burchtheeren B.V. is de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschulden uit hoofde van omzetbelasting van de gehele fiscale eenheid.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017
€ €

Baten
Subsidie gemeente Bellingwedde - 11.516
Schenkingen en giften 141.398 20.369
Schenking Ferrari 140.000 -

281.398 31.885

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2018 en 2017 waren bij de Stichting geen werknemers in dienst.
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

Algemene kosten
Assurantiepremie 557 556
Accountantskosten 1.874 -
Bijdrage restauratie- en exploitatiekosten de Burchtheeren B.V. inzake de Burcht -242.044 116.061
Juridische kosten 382 -

-239.231 116.617

Financiële baten en lasten 
Rentelasten en soortgelijke lasten -18.757 -31.212

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente rekening-courant La Drônne B.V. 18.615 31.087
Kredietinstelling 142 125

18.757 31.212

Wedde, 17 juni 2019

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

Stichting de Burcht Wedde 21
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