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STICHTING VRIJBURG. AMSTERDAM
SESruURSVERSI.AG
Na oraluatie van de s*atrtaire doelstsll'mg van de Stichling Vdiburg

De íicàÍing

íelt

zir*r - met behulp van

sr

:

daaÍtre b€steÍnd rrermog€n - Hr doel

:

a. Het vrerk van de te Amsterdam gevest§de Veren'lging AG, TÍ€frufit vow zingeving en democratie
te steunen en daartoe gelden en goedercn bijeen te brengnn en voorts alle weftelijke handelingen te
venichten, die daarbe r,tensel'rjk ljn.
b.De instandhoudÍng en de beschermirg van het monument dat gedurende meer dan drlehond*d vijflig jaren heeft gefurrtionaerd als Oude Remonstantse Kerft aan de Keizersgradt 102, tham
de Rode Hod geheten.
De slicfilirg racftt dit dod te berdken dos, rekenitB tïr,tdande met de tratlitF van dit gebouq het
gebomt bescfiikbaarb gtelleíl voofrs.dturele en arÉeo manifestaties, de veràuurvan ruamtes h het
gebor.nr en andere wetige middelen.

\

De Raad van Beduur heefl g€conclude,erd dat deze statutaire doelstelling behouden is.

Raadvan Bcstuuí
De samenstdlirq is als volgt:
De heer G. van Rumund
De heer J. van Workum
tleh€rA.M.W.F. Cloos
De heer K. GÍiffioen
Mwr. S. de Jong

Wageningen
Leilsdrendam

Nedeftorctden BeO
Hilverslrm

TdbeÍt

VoorzÍtter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Algcarcen

Per 1 ianuad 201 1 is de Sti*rting Vrijbu€ aarqemerkt als Algemeen Nut Beogende lnstdling (ANBI)!n 2013 ueÍden g€en besfi.rurwergoedingen verstnekt.
Per í januari 2014 is Mevr. C. de JorB berpernd tot nieuw bestuutslid in de functie van penningmeester.
De heerA.M.W.F. Cloos blffi in het bestuur als garcon lid.
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STICHTING VRIJBURG, AMSTERDAM
Amsterdam,20iuni 2014
Vaetsblllng van de jaanekenlng 20í3 door de leden van bestrur.
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SÏICHTING VRIJBURG, AMSTERDAM
TOELICHTING OP DE BAI.ANS PER 31 DECEMBER 2013

31 december 2013
Materiele vaste activa

31

Gebouwen

Gebourlren

Stard perbgin boekjaar
Aanschafrraarde
Cumulatieve afschrijvíngen
Boekwaarde

de,€ínber2Al2

2.472.M6

2.561.13t1

0

0

2.s6!!g

2.472.M6

Mutaties in boekjaar
132.571

128.381

Desinvesteringen

0

-39.289

AÍschrijvirgen

0

0
8s.09?

lnvesÉeringen

uE1

Stand per eiade boeklaar
2.693.709
2.561.138
0
0
Cumulatieve àfschrijvirgen
2.693.709
Boekwaarde
2.56í.138
De opstallen De Rode Hd te Amsterdam àjn opgeromen tqen de boekwaade ten tijde van de
overmme van de onroerende zaak vermeerderd met latere uitbreidingen en/of renovaties.
Per 7 ianuari 2013 rms de onderhandse verkoogaaaÍ& 5,850.000.- eurc.
De opstallen en het erin bevindende kerkorgel zynin?0l2verzekerd voor eurcr 5.202.ffi,ln 2013 is de veóouwing van de zoHer afgerond.
De,aoz-waarde van de panden 10G.1O2-1M is op 1 januari 2013 Euro 1.527.500.
De irwestedng in 2013 bestaat voor 1 1 1 .946 zuro uit de per I januari 2013 oveqenomen veóouwingskosten
van de Rode Hoed-

Financiele vaste activa
Effecten
Volgens opgave van de A.S.N.bank had zij per 3'l decenrber 2013 onderstaande effecten
van de Sthhting onder haar berusting, rnel een waarde van :
Volgens Po§tieoverzicht ASN bank

:

Leningen
a.Lening u/g De Rde Hoed a 5 %
b.Lening u/g De Rode Hoed a 5,5 "/o
c. Lenirg De Rode Hod adrtergesteld
Lenirg dg De Rode Hod

488.507

473_622

0
28.000
190.000

10.000
't39.945

48.gqq

33S.9'15

190.000

a-Deze lenirp is per 31 d*,ernber 2o04 verstrekt voor 1O jaar, rnet een jaarlijkse aflossing van
1 0.000 euÍo en een rerÍe van 5 Yo per jaar.
b.Op 31 december 2010 is deze lening verhqd met 139.945,64 zuro a 5.5% per jaar.
ln 2013 is de lening verminderd met de orername van de veóoupingskoíen van de Rode Hoedc. Deze lening is per 31 december 2004 verstrekt voor onbWaalde tijd en z«der rente veqoeding.
De Rode Hoed mag deze lening als actrtergesteld bescholuen ten opzichte van alle andere scfrddeisers.
ln 2O12 heeft het bestuurvan de Stichtirg VÍijbuÍg een een aanvullende achteryestelde lenirg verr*rekt
van 1@.fi)0 euro.
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STICHTING VRIJBURG, AMSTERDAM
TOELICHTING OP DE BALANS

PER3í DECEMBER M13
31
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§chulden op korte Etrniin
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Kosten verbeterirq expl. de Rode Hoed
Bíidrage aan de Rode tled
Rsrte en aflossing hypoffieek
Krcditeuren

993
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51.751

Aomrntantskosten
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CuÍnulatieve afl ossir4en
Afloesing boekjaar

0

o

HmÍdssn A.S.N.

1.275-OtrJ

Op 30 iuni 2010 is een hypotheek gedotEn Ínet A.S.N. bank met een lopfijd van 25 jaar.
De rcnte Hraagt 5,8 oÉ per iaar adteraf in maanddíjkse tannijnen te voldoen.
Deze lening is aflossinsvÍij.
Ten behoeve van de hypottrceknerner is he( recht van hypdrce* en pandrecfiten verleend.

Ps 16 apdl 2013 is en aarmilende lenirg gesloten teget een rente van 4,074/o.
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SÏCHTING VRIJBURG. AMSTERDAM
TOELICHTING OP DE BAI.ANS

PER3l DECEMBER

2Oí3

3í decerter

20í3

31 decembeÍ2012

Voorzieningen

Vaziening odefioud pand De Rode Hoed

25.lfi

20.756

5.0m

5.(m

0

0

30.756

25.756

Stand begin boe(aar
Resuttaat boekjaar

1.973.574
50.083

1.893.547
80.028

Saldo

2.023.657

1.973.574

SaHo per 3'l doember vorig boekjaar
Toevoeging

OntH<kirgen

Eigen wnnogen

Nietin de balans opgenomén rqchbn cn verplichtingsÍr

:

Aan de ASN bank ljn, ten behoeve van de hyrpothecaíre lenirB, de volgende zekertreden gesteld :
- al @een de Slióliqg Vfiburg op enig Ínoínentte vordqen he€fttoteen bedrag van 1,275,0(XI euro
- lret rccft van eersfie trypotheek op hd paÍtd en keírgóouw, oodergÍond en erf aan de Kdzersgradrt í0G102
- het rccfitvan €6Ísfra fupomeet op hd pand met ondergrcrÉ en erf aan de tGiarsgradrt í04
- eerste pandrwht op de verfiuurwereq*onrsten t ssen Slirfiting Vn:jburg en Stictrtirc De Rode Hoed
- eerste pandrectt op de verzekeringspdls tussen Sticht'ng Vdjburg en ReaalVerzekeringen
De vo§ende huurrechten kunnen worden genoemd:
- De hwrprijs voor het pand 9S98 bedraqt iaadiflrs
het hurrcontract is voor mbepaakle $d afuesloten.
- De huuffi s vor de parËa 1 (X),1 (I2 en 104 is iaaÍlqks
is per juli 2013 verlengd met 5 jaar.
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§TICHTING VRUBURG, A'ItriTERDAM
TOEUCHTING OP DE STAAT VAN BATEN
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STICHTING VRIJBURG, AMSTERDAM
VËRGELIJKIIIIG BEGROTIT{G ItrET DE STAATVAII BATEH EN I.ASTEN
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Dejaarhuur aan de Rode Hoed is vedaagd.
De jaarlijkse biidrage aan de Rode Hoed is aangepasl
Oit jaar heeft een positief resuftaat van de beleggíngen.
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CONTROLEVERKI.ARING VAN DE ONAFHANKELUKE AGCOUNTANT
Aan: het bestuur van StichtÍng VrÍjburg te Amsterdam.
W'rj hebben de in dit rapport opgenoínen jaanekening 2013 van Slichting

kÍjburg te
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestiaat uit de balans per
31 decernber 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting,
waarin ljn opgenornen een overzicht van de gehanteerda grondslagen voor financiële
verslaggevlng en andere toelichtingen.
Ve nntwoofielijkheid van het be sÍuu r
Het bestuur van de sBchting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaanekening
die het vermogen en het resultaat gefouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de dcor de
oranje Nassautaan r
gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de waarderingsgrondslagen r o75 AH Amsterdam
postbus 53ozE
op pagina 8 van de jaanekening. Het bestrur is teruens veÍantwoordeliik voor
zodanige inteme beheersing als het noodzakeliik acht om het opmaken van
rooT ftA Amsterdam
jaanekening mogelijk te maken zonder afirijkingen yan malerieel belang als gevolg van
fraude offouten.
TeJeíoor o2o 57i 21 4s

stichting
een
de

accountant

Venntwoordetilkheid van de
Onze verantwoordeliikheid is het ganen van e€íï oordeel over de jaanekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze contrde verricht in overeenstemming
Nderlands recht, waaronder de Nederlandse contolestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke male van zekerheid wordt verkregen
dat de jaanekening geen afirvijkingen van materieel belang bevat.

met

:::j;l;;ïl;::
wuw.dubois.nt
KvK nummer

Een controle omvat het uifuoeren van werkzaamheden ter verkr'ljging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde
werkzaamheden Zjn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
'
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaanekening
gevolg
een afwijking van materieel belang bevat als
van ftaude of fouten.
Bij het maken van deze risico.inschattingen neemt de accountiant de inteme
beheersing in aanmerking die relarant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getoure beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico.inschattingen hebben echter niët
tot doel een oordeel tot uítdrukking te brengpn over de effectiviteit van de inteme
beheersing van de stichting. Een confoíe omvat tevens het evalueren van de
geschikfteid van de gebruikte grondslagen voor financiëb verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaanekening.

Wij Zjn van mening dat de door ons verkregen controlejnformatie voldoende en
gesdrik is om een ondeöouwing vtx)r ons ocrdeel te bieden.

Dubois & Co Registeramuntsf,ts is en rclsóap van pËktiikrenn@tschEpp€n, Op aue opdGcfiten die ail ons kaot@r mrds €rstrekt zín onze
da rroÈità wU.tfubc,d. bsrrEltsr s€n
slCaírEíro vmíïÍaaÍÍrBn yan loe068Émr Dezc wonÍaa(bn. lvaarvan da toltEl È oíEgrsren

4

3$74865

dubois6co
REGISTERACCOUNTANTS

@rdee,
Naar ons oorded is de jaanekening tan Stichling Vdjburg in alle van belang ljnde aspec'ten opgemeakt in
orrereenstemming met de door de stictrting gekeen en besdrrerrm grmdslagen, zoats uiteenggzet in de
waarderingsgrondslagen op pagina 8 van de jaanekening.
Basis varfnanciële vedagpeving en Mpfuing in gebruik en verqreklingsking
Wii vestigen de aardadrt op pagina I van de jaanekenirq waarin de basis voor de financiële verslagppving
is uiteengezet Deze basís voorÍinanciëe verslaggeving befreft de door de sticfiting gekozen en
beschreven grondslagen. Dit doet geen afurenlk aan ons oordeel.

tle jaanekening van Stichting Vrijbwg en oRze contrdeveftlaring daarbii àjn uitsluitend bedodd voor de
direct belanghebbenden van de slicfilirlg en kunnen derhalve nied voor andse dodeirden woden gebruikt

Amsterdam, 20 iuni 2014
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Aan Dubois & Co Registeraccountants
T.a.v. de heer J.J.M. Huijbregts
Postbus 53028
1OO7

RA AMSTERDAM

Betreft: Bevestiging bij

Amsterdam,20

de

jaarrekening 2013

juni20l4

Geachte heer Huijbregts,

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenharrg rnet de contole van de jaarrekening
van de Stichting Vrijburg gevestigd te Amstereiam, bestaande uit de balans per 3l december 2013 en de
staat van baten en lasten over 2013 mettoelichting, die gericht is op het afgeven van een
controleverklaring dat de jaarrekening een zodanig inzícht geeft in de groofre en de sar-..ensteliing van het
verÍnogen van de stichting per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 als in de gegeven
omstandigheden is vereist in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het verstrekken van een zodanig inzicht in het vermogen en
resultaat in de jaarrekening als in de gegeven oms*.ar.digheden is vereist in overeenster.ming met de van
toepassing zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Onjuistheden en fraude

Wij erkenner oÍlze verantwoordelijkheid voor de apzet en implementatie van een toereikende
administratieve organisatie en interne beheersing, inclusief de invoering van maatregelen, opgezet om
onjuistheden en fraude te vermijden en te ontdekken. Wij hebben met u de uitkomst besproken van cnze
inschatting van het risico dat de jaarrekening afiuiikingen van materieel belang zou kunnen bevatten door
fraude of door onjuistheden. Wij hebben alle feiten van betekenis vermeld in verband met alle
aanwijzingen voor fraude, of beschuldigingen daarvan, waarvan ons bekend is dat ze de stichting
beïhvloed kunnen hebben.

Overige bevestigingen
Om misverstanden te vermijden bevestigen wij een aantal specifieke zaken die wij in het kader van de
controle al mondeling aan u hebben gemeld. De weergegeven bevestigingen zijn gebaseerd op de ons
bekende feiten en op informatie die wij verkregen hebben door navraag bij verantwoordelijke
functionarissen van de stichting met voldoende kennis en ervaring.
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rfoij 'oevestigen u dat:
1

.

2.

alle rechten en verplichtingen adequ aat zijn verwerkt in de j aarrekening enlof toegelicht, inclusief
rechten en verplichtingen die niet uit de balans blijken;

wii

geen kennis hebben van ongecorrigeerde afirijkingen of die onjuist zijn toegelicht in de

jaarrekening;

3.

ons geen werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving bekend zijn, waarmee

ops.elling van

4.

alle informatie aan u is verstrekt en die van belang is voor uw oordeelsvorming over
Hieronder zijn begrepen:
r de gehele financiële administratie en alle daaraan gerelateerde gegevens;

o
o
o
r

bij de

de jaarrekening rekening moet worden gehouden;
de

jaarrekening.

alle notulen van bestuursvergaderingen;

informatie over besproken zaken en genomen besluiten in vergaderingen van het besfuur welke
nog niet zírjn genotuleer(
mededelingen over alle van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum en informatie die na
balansdatum beschikbaar is gekomen; en
Informatie over evenfuele claims en rechtszaken.

5.

onze plannen voor toekomstige activiteiten die met u zijn besproken en dat
twijfelen aan de continuïteitsveronderstelling van de activiteiten.

6.

alle relevante informatie die aan u is verstrekÍ over alle met ons verbonden paÍtijen en dat alle
transacties met verbonden partijen aftloende zijn toegelicht in de jaanekening.

wij

geen reden zien te

