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Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2020.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting prof. Steenkamp Fonds te Den Haag is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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. 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 prof. Steenkamp Fonds.
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 van 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.

Op al onze leveringen en diensten
zijn van toepassing de algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden
van de SRA zoals gedeponeerd bij
de K.v.K. onder nummer 40481496

ALGEMEEN
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport zoals opgesteld
d.d. 14 juni 2020.
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2019
bedroeg € 3.764.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
GBA Accountants & Adviseurs
Digitaal ondertekend door Gerardus
Johannes Mersch
DN: c=NL, o=Gerardus Johannes Mersch,
serialNumber=CB3923290,
title=AccountantGBA Accountants & Adviseurs Administratieconsulent, sn=Mersch,
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

1

144.347

147.461

Vorderingen

2

20.724

24.787

Liquide middelen

3

18.599

18.402

183.670

190.650

179.425

184.205

-

4.445

4.245

2.000

183.670

190.650

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Langlopende schulden

4

Kortlopende schulden

5
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€
Baten
Lasten

6
7

Resultaat
Financiële baten en lasten

8

Saldo van baten en lasten

6

2020
€

€

2019
€

31.644
28.380

33.924
35.469

3.264

-1.545

-8.044

5.309

-4.780

3.764
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting prof. Steenkamp Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Buitenom 18, 2512 XA te Den Haag
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41153979.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting heeft ten doel:
a) de verbreiding in binnen- en buitenland van het christen-democratisch gedachtengoed, zowel in zijn
historische als actuele verschijningsvorm, en in het bijzonder van de christen-democratische politieke
overtuiging; en
b) de bevordering van christen-democratische politieke organisatie en door de christen- democratie
geïnspireerde maatschappelijke initiatieven, in het bijzonder ten aanzien van wetenschappelijke studie,
kader- en vormingswerkactiviteiten, mede ter bevordering van politieke en maatschappelijke
participatie in een democratische en sociale rechtsstaat; en
c) bevordering van de, vanuit dit gedachtengoed en vanuit onder andere wetenschappelijke studie, binnen de
christen-democratische ontplooide politieke overtuiging.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a) de werving en het beheer van financiële middelen op eigen naam of ten behoeve van
christen-democratische en andere, verwante organisaties; en
b) de subsidiering uit haar algemene of specifieke middelen van activiteiten die dienstbaar zijn aan de
verwerkelijking van haar doelstellingen, zoals wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, symposia in
binnen- en buitenland, publicaties met name de resultaten van genoemd onderzoek, en die symposia, kaderen vormingswerk, uitwisselingen in binnen- en buitenland, christelijke activiteiten
die in de lijn zijn met de doelstellingen van de stichting.
De stichting heeft sinds 1 januari 2008 een beschikking als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting prof. Steenkamp Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Richtlijn C1 Organisaties zonder winststreven
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn C1 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven.
Activa en verplichtingen 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.
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Grondslagen
Financiële vaste activa
Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.
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 banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren
Te ontvangen dividenden van effecten, worden verantwoord zodra Stichting prof. Steenkamp Fonds het
recht hierop heeft verkregen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
31-12-2020
€

31-12-2019
€

144.347

147.461

31-12-2020
€

31-12-2019
€

147.461
42.179
-37.294
-7.999
144.347

141.750
3.528
-3.256
5.439
147.461

31-12-2020
€

31-12-2019
€

20.724

24.787

31-12-2020
€

31-12-2019
€

17.195
1.128
2.401

20.240
1.128
3.419

20.724

24.787

31-12-2020
€

31-12-2019
€

18.599

18.402

1 Financiële vaste activa
Beleggingen ING Bank N.V.

Toelichting
Stand 1 januari
Aanschaf gedurende boekjaar
Verkoop
Koers- en verkoopresultaat
Totaal
Vlottende activa

2 Vorderingen
Overlopende activa

Overlopende activa
Nog te vorderen periodieke giften
Rente obligaties
Dividendbelasting

3 Liquide middelen
ING Bank N.V.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar eigen vermogen
Stand 1 januari
Bij / Af: uit verdeling saldo
Totaal

31-12-2020
€

31-12-2019
€

184.205
-4.780
179.425

180.441
3.764
184.205

31-12-2020
€

31-12-2019
€

-

4.445

4 Langlopende schulden
Lening o/g

Op 19 december 2014 heeft de stichting een geldlening van een donateur ontvangen ter grootte van
€ 10.000. De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 6 jaar en 3 maanden en eindigt uiterlijk
op 1 maart 2021. Gedurende de looptijd bedraagt de rentevergoeding 3%. De rente wordt jaarlijks
bijgeschreven zodat de hoofdsom inclusief rente € 11.225 bedraagt. Met ingang van 2017 zal jaarlijks een
bedrag van € 2.245 worden geschonken door de leningverstrekker, waarmee de hoofdsom inclusief rente
zal worden afgelost.
Langlopende schulden
Stand per 31 Aflossingsdecember verplichting
2020
€
€
2.245
2.245

Totaal

Resterende
looptijd > 1
jaar
€
-

Resterende looptijd > 5 jaar
€

-

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.245
2.000

2.000

4.245

2.000

5 Kortlopende schulden
Overige schulden
Kortlopende overlopende passiva
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.245

-

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.000

2.000

Aflossingsverplichtingen
Lening o/g

Kortlopende overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 4.780 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op het vrij besteedbaar
eigen vermogen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020
€

2019
€

22.713
7.445
1.486

25.483
7.016
1.425

31.644

33.924

2020
€

2019
€

3.380
25.000

10.469
25.000

28.380

35.469

2020
€

2019
€

2.752
580
48

6.025
1.810
1.205
637
792

3.380

10.469

2020
€

2019
€

25.000

25.000

2020
€

2019
€

-7.999
-45

5.439
-130

-8.044

5.309

6 Baten
Opbrengst giften
Dividend aandelen
Interest obligaties

7 Lasten
Algemene lasten
Besteed aan doelstellingen

Algemene lasten
Evenementen
Accountantskosten
Notariskosten
Bankkosten (inclusief kosten effectenverkeer)
Overige algemene kosten

Besteed aan doelstellingen

CDA ten behoeve van Steenkampinstituut

8 Financiële baten en lasten
Koers- en verkoop resultaat effecten
Rentelasten
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Den Haag, 7 juni 2021

R. Willems
Voorzitter

G.H.H.J. Janssen
Secretaris

G.P.M. van den Goor
Penningmeester

J.S.J. Hillen

Y.E.M.A. Timmerman-Buck

M. Luyer

W.G.J.M. van de Camp
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