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Steunstichting Banning Vereniging
Ter attentie van de heer Pieters
Keizersgracht
Amsterdam
Amsterdam 23 juni 2021
3830/def

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2020 van Steunstichting Banning Vereniging te
Amsterdam.
Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Banning Vereniging te Amsterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat
uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. 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 Banning Vereninging. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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Steunstichting Banning Vereniging
Amsterdam
Amsterdam, 23 juni 2021
Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

J.J.H.G. Stengs RA
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Steunstichting Banning Vereniging
Amsterdam
Begroting 2021 - 2023
2021
€
Inkomsten
Rendement uit vermogen
Schenkingen
Overig
Totaal Inkomsten
Uitgaven
Beheerkosten belegd vermogen
Bankkosten
Afdracht Banningvereniging
Projecten
Kosten administratiekantoor
Onvoorzien 5%
Totaal

2022

2023

€

€

71.783

72.706

73.698

71.783

72.706

73.698

15.000
500
51.715

15.000
500
52.594

15.000
500
53.488

1.150
3.418
71.783

1.150
3.462
72.706

1.200
3.510
73.698

Bespreking van de resultaten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Kantoorkosten
Algemene kosten

1.167
58.775

4.743
58.850

793
65.390

Som der bedrijfslasten

59.942

63.593

66.183

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

-59.942
171.917

-63.593
63.593

-66.183
187.826

Netto resultaat

111.975

-

121.643

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.
Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.

{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

K.W. de Bie
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Steunstichting Banning Vereniging
Amsterdam
Bestuursverslag
Bestuursverslag 2020
Algemeen
De Steunstichting Banning Vereniging heeft als doel de Banning Vereniging
(www.banningvereniging.nl) financieel te ondersteunen.
De Banning Vereniging werd als ‘Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers’ in 1919 opgericht door
de ‘rode dominee’ en latere hoogleraar Willem Banning.
De stichting betaalt de steunbedragen voor de vereniging uit inkomsten uit haar vermogen. Het doel
van de stichting is het vermogen in stand te houden en alleen het rendement na aftrek van inflatie te
gebruiken. Alleen in bijzondere gevallen kunnen extra meer middelen worden onttrokken. De
Steunstichting is sinds 2011 een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling). Giften aan de stichting
zijn aftrekbaar voor de belasting. De Steunstichting heeft geen winstoogmerk en bestuursleden
ontvangen geen beloning; alleen aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
Bestuur Steunstichting Banning Vereniging
Het bestuur van de Steunstichting Banningvereniging bestaat uit:
Egbert de Vries, voorzitter (sinds 2019)
Jean Eigeman, secretaris (sinds 2019)
Maarten Pieters, penningmeester (sinds 2019)
Jochen Geraerdts algemeen bestuurslid (sinds 2017)
Annick Hutten neemt als penningmeester van de Banning vereniging deel aan de
bestuursvergaderingen van de Steunstichting.
Het bestuur wordt bijgestaan door Maarten van den Bos, ambtelijk secretaris van de vereniging.
Bestuursleden spannen zich in om de activiteiten van de Banningvereniging actief te volgen. De
digitale jaarvergadering van de Banningvereniging 2020 is daar een goed voorbeeld van.
Vergaderingen 2020
In 2020 hebben 2 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De omstandigheden vanwege de
coronapandemie hebben er toe geleid dat het bestuur alleen digitaal heeft vergaderd.
De vergadering van 15 mei 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de jaarstukken 2019. Voor het
verslaglegging geldt sinds 2020 dat er een iets formelere samenstellingsverklaring moet komen in
verband met de aangescherpte regels met betrekking tot de ANBI-status. Aan die voorschriften is
voldaan. Er zijn aldus drie stukken: de jaarrekening, het bestuursverslag en de
samenstellingsverklaring, die laatste kan alleen afgegeven worden als de eerste twee documenten het
bestuur zijn gepasseerd. Jaarrekening en bestuursverslag zijn 15 mei 2020 goedgekeurd.
In de vergadering van 11 november heeft het bestuur de begroting voor het jaar 2021 goedgekeurd en
is gesproken over de aanwending van de extra middelen die voor 2020 beschikbaar waren. Het
bestuur van de stichting is van oordeel op passende wijze van deze middelen gebruik gemaakt heeft.
In alle vergaderingen zijn aan de orde geweest het beleggingsbeleid en de voortgang van de
activiteiten van de vereniging (ter informatie).
Beleggingsbeleid.
Na een grondige oriëntatie heeft het bestuur besloten met de Triodosbank in zee te gaan als
beheerder van het vermogen. De opbouw zal in fases gaan mede in relatie met de aflossing van de
hypotheek die is verstrekt aan Amerborgh.Het belegginsstatuut vormt de basis voor het beleggingsbeleid. We
hebben het statuut in 2019 herijkt
en de beleggingsdoelstelling concreter geformuleerd. Doel is het behoud van het vermogen.
Het belegginsstatuut verlangt een neutraal risicoprofiel voor het vermogensbeheer. In 2019 was het
risicoprofiel van het vermogensbeheer gematigd defensief.
Voor 2020 geldt dat dit een spannend jaar is geweest door grote schommelingen op de financiële
markten als gevolg van de invloed van de coronapandemie. Uiteindelijk is dat goed uitgepakt.
In 2020 is besloten de omvang van de liquide middelen terug te brengen en te beleggen in een
duurzame, sterk offensieve aandelen portefeuille bij Triodosbank. De totale portefeuille (inclusief het
nog niet afgeloste deel van de lening aan Amerborgh) voldoet hiermee aan het gewenste neutrale
profiel. In de loop van 2020 is een eerste bedrag van € 450.000 bij de Triodosbank in beheer
gegeven.
De contacten met de bank verlopen plezierig, er is sprake van heldere informatie.
Door Triodos is een modelportefeuille samengesteld. De portefeuille voldoet aan criteria op het gebied
van duurzaam en ethisch beleggen. Bedoeling is om vanuit liquide middelen uiteindelijk een totaal van
€ 750.000 in te leggen. Er zit een heel klein gedeelte (1 procent) in echte startups. Daarnaast is er 9
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procent in micro-financiering geïnvesteerd. Dat is gelet op de economische situatie in 2020 een
bewuste, maatschappelijk verantwoorde koers. Juist in de kleinere bijdragen (10 procent) zit een
belangrijke maatschappelijke component. Er zal vaker een beroep gedaan worden op fondsen die
over middelen beschikken om jongere ondernemers en duurzame projecten te steunen. Met de
gekozen verdeling levert de stichting daaraan ook een bijdrage.
De penningmeester hecht sterk aan een voortgaande verslaglegging per kwartaal, zodat het bestuur
ontwikkelingen kan monitoren. Dat is in 2020 consequent gebeurd. Doel is overeind gebleven om een
duurzaam rendement te realiseren om de activiteiten van de vereniging mogelijk te maken op de
langere termijn, inclusief de mogelijkheid om bij gelegenheid extra activiteit te financieren.
Het bestuur hecht er aan om samen met het bestuur van de vereniging te zoeken naar andere
bronnen, die relevante (extra) verengingsactiviteit mogelijk maken. In 2020 heeft de vereniging een
legaat ontvangen van 136.000 euro. Het verenigingsbestuur heeft omwille van de te betalen negatieve
rente op het moment dat het saldo op spaar- en betaalrekening te hoog wordt, het bestuur van de
stichting gevraagd van dit bedrag 75.000 euro te beheren. De vereniging gebruikt jaarlijks een deel
van het legaat voor extra activiteiten.
Resultaat
De omvang van het vermogen is in 2020 na aftrek van alle kosten toegenomen tot
€ 3.384.665 (per 01 - 01 - 2021).
Culemborg, mei 2021
Handtekening
Egbert de Vries, voorzitter
Jean Eigeman, secretaris
Maarten Pieters, penningmeester
Jochen Geraedts, algemeen bestuurslid
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Steunstichting Banning Vereniging
Amsterdam
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2020
€

31-12-2019
€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa

3.188.917

2.494.684

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
SNS bank
SNS internetspaarrekening
Triodos
ASN bank inzake beleggingen

195.526
67.423
8.773
25
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61.773
717.233
271.747

779.006

3.460.664

3.273.690

Steunstichting Banning Vereniging
Amsterdam

31-12-2020
€

31-12-2019
€

€

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserve

3.384.665

3.272.690

75.999

1.000

3.460.664

3.273.690

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie
2020
€
Lasten
Overige bedrijfskosten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

59.942

63.593

66.183

-59.942

-63.593

-66.183

11.887
62.169

-

11.941
68.102

97.861

63.593

107.783

Financiële baten en lasten

171.917

63.593

187.826

Netto resultaat

111.975

-

121.643

RESULTAATBESTEMMING
Overige reserve

111.975

Bedrijfsresultaat
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Steunstichting Banning Vereniging is feitelijk en statutair gevestigd op Keizersgracht, te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 804477966.
Algemene toelichting
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 voor micro- en kleine rechtspersonen, 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.
Grondslagen
Financiële vaste activa
De effecten zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde.
De leningen u/g zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn direct opeisbaar.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan de periode toe te rekenen inkomsten en alle hiermee
verbonden kosten.
Kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
2020
€

2019
€

1.522.251
1.666.666

661.351
1.833.333

3.188.917

2.494.684

Hoofdbedrag
Saldo herwaarderingen

553.568
107.783

592.319
-50.592

Boekwaarde per 1 januari

661.351

541.727

Afrondingen
Investeringen
Waardeveranderingen overige effecten ASN

1.227
11.592
34.563

11.841
107.783

Saldo mutaties

47.382

119.624

Hoofdbedrag
Saldo herwaarderingen

672.942
35.791

553.568
107.783

Boekwaarde per 31 december

708.733

661.351

-

-

Investeringen
Waardeveranderingen overige effecten Triodos

750.220
63.298

-

Saldo mutaties

813.518

-

Hoofdbedrag
Cumulatieve waardeveranderingen

750.220
63.298

-

Boekwaarde per 31 december

813.518

-

Financiële vaste activa
Overige effecten
Overige vorderingen

OVERIGE EFFECTEN ASN
Stand per 1 januari

Mutaties

Stand per 31 december

OVERIGE EFFECTEN TRIODOS
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties

Stand per 31 december
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2020
€

2019
€

1.666.666

1.833.333

Hoofdbedrag

1.833.333

2.000.000

Boekwaarde per 1 januari

1.833.333

2.000.000

-166.667

-166.667

Hoofdbedrag

1.666.666

1.833.333

Boekwaarde per 31 december

1.666.666

1.833.333

OVERIGE VORDERINGEN
Lening u/g Amerborgh Monumenten BV
Lening u/g Amerborgh Monumenten BV
Stand per 1 januari

Mutaties
Aflossing in boekjaar
Stand per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reserve
€
3.272.690
111.975

Stand per 1 januari 2020
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2020

3.384.665
2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

3.272.690
111.975

3.151.047
121.643

Stand per 31 december

3.384.665

3.272.690

OVERIGE RESERVE
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KORTLOPENDE SCHULDEN
2020
€

2019
€

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Nog te betalen administratie- accountantskosten
Banning Vereniging
Vraagposten en afronding

1.000
75.000
-1

1.000
-

75.999

1.000

Schuld Banning betreft ontvangen legaat welke tijdelijk bij de Stichting is gestald in verband met negatieve rente.
De schuld is direct opeisbaar.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Geldlening
Op 18 november 2015 is een geldlening van € 2.500.000 verstrekt aan Amerborgh Monumenten B.V.. Amerborgh
Monumenten BV heeft aan Steunstichting Banning Vereniging het recht gegeven van eerste hypotheek
respectievelijk recht van pand, tot meerdere zekerheid voor:
- de terugbetaling van de geldlening ad € 2.500.000 en al hetgeen door Steunstichting Banning Vereniging nu of te
enigere tijd te vorderen is of zal worden;
- al hetgeen Steunstichting Banning Vereniging in verband met het vorige punt nu of eniger tijd aan rente en kosten
te vorderen heeft of zal krijgen van Amerborgh Monumenten BV, tezamen begroot op € 750.000 derhalve in totaal
€ 3.250.000.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Kantoorkosten
Algemene kosten

1.167
58.775
59.942

4.743
58.850
63.593

793
65.390
66.183

1.119
48
1.167

1.000
3.743
4.743

83
710
793

425
50.850
7.500
58.775

500
50.850
7.500
58.850

390
50.000
15.000
65.390

Kantoorkosten
Boekhouding
Overige kantoorkosten
Accountantskosten

Algemene kosten
Bankkosten
Afdracht Banning Vereniging
Project Verantwoordelijkheid

Algemene kosten bestaan uit een jaarlijkse afdracht aan de Banning Vereniging. Voor 2020 was dit € 50.850 en in
2019 € 50.000. In 2020 is daarnaast een bijdrage van € 7.500 aan de Banning Vereniging gedaan voor het project
'Verantwoordelijkheid'.
OPBRENGST VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN EFFECTEN
Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren

11.887

-

11.941

11.667
220
11.887

-

11.941
11.941

61.979

-

67.812

190

-

290

Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren
Dividend effecten ASN
Dividend effecten Triodos

RENTE OVERIGE VORDERINGEN
Rente lening Amerborgh
ONTVANGEN BANKRENTE
Ontvangen bankrente
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WAARDEVERANDERINGEN VAN VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN EN VAN
EFFECTEN
Realisatie
2020
€
Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële vaste
activa behoren

97.861

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

63.593

107.783

63.593
63.593

107.783
107.783

Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële vaste activa behoren
Waardeveranderingen overige effecten ASN
Waardeveranderingen overige effecten Triodos

34.563
63.298
97.861

BELASTINGEN
Amsterdam, 23 juni 2021
Steunstichting Banning Vereniging

E. de Vries
voorzitter

J. Eigeman
secretaris

M. Pieters
penningsmeester
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