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Aan het bestuur van  

Stichting Hoofdkwartier Gouda 

Regentesseplantsoen 22-1 

2801 CL  Gouda 

     
Datum Betreft Kenmerk 

18 december 2018 Jaarrekening 2017 805761 
 

1.  

Geacht bestuur,  

 

De jaarrekening van Stichting Hoofdkwartier Gouda te Gouda is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-

verliesrekening 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 Nederlandse 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 Hoofdkwartier Gouda 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. 

 

Gouda, 18 december 2018 

 

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V. 

 

 

K.H. Groot AA  



 
 Accountantsverslag 

Algemeen 

Stichting Hoofdkwartier Gouda 

Gouda 

 

 

 

  Samenstellingsverklaring afgegeven 5 

2. 

Stichting Hoofdkwartier Gouda werd bij notariële akte opgericht op 23 oktober 2013 en is statutair 

gevestigd te Gouda. 

  

Stichting Hoofdkwartier Gouda stelt zich ten doel het versterken van het imago van de gemeente 

Gouda en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn. 

  

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit de 

volgende personen: 

 de heer R.J. van Willigen (voorzitter); 
 de heer J.J.W. Kuin (secretaris); 
 de heer G.W. Bouwmeester (penningmeester). 

  

De financiële administratie werd in 2017 door u zelf bijgehouden en door ons kantoor aan de hand van 

de door u verstrekte bescheiden verwerkt. 
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1. 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hoofdkwartier Gouda. Met dit verslag willen wij als 

bestuur van de stichting verantwoording afleggen over onze activiteiten in het boekjaar 2017 

en onze voornemens voor de nabije toekomst. 

  

2017 stond wederom in het teken van twee activiteiten zoals in elk jaar en daarnaast de intronisatie van 

diverse Ere-Waegemeesters. Het aantal donateurs nam in 2017 verder toe. De donateurs zijn bedrijven 

die jaarlijks een bedrag doneren wat wordt geschonken aan een aantal evenementen/initiatieven ter 

promotie van de stad Gouda.  

Op de eerste donderdag van april vond, zoals ieder jaar, de opening van het Kaasseizoen plaats tijdens 

de 1e kaasmarkt. Er waren zo’n 40 gasten aanwezig en tijdens deze bijeenkomst werd de Commissaris 

van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit geïntroniseerd door Burgemeester Milo 

Schoenmaker in de rol van Opper-Waegemeester. Zoals ieder jaar ging in juli de website van 

Hoofdkwartier Gouda weer open. Stichtingen, verenigingen of mensen met gewoon een goed idee 

konden een aanvraag doen voor een gift van het Hoofdkwartier. Vanuit al deze aanmeldingen werd er 

eind oktober door een deels nieuwe “selectie commissie” bestaande uit Nel Oskam, Marc de Beyer en 

Werner van den Bosch,  initiatieven genomineerd voor de Graaf Floris Prijs. Deze werden uitgereikt op 

24 november tijdens een feestelijke avond waar ca. 80 gasten, veelal ondernemers, aanwezig waren in de 

Spiegeltent te Gouda. Het nieuwe Goudse dance event Riverdale won € 10.000,-. Tevens werd er op 

deze avond een nieuwe Ere-Waegemeester geintroniseerd: Karim Henkens, Directeur van Centric. 

  

Voor 2018 en 2019 zijn/waren er wederom twee activiteiten gepland: Op 5 april 2018 was de opening 

van de Kaasmarkt met een bijeenkomst van alle donateurs van onze Stichting in de Burgerhal van het 

Oude Stadhuys op de markt. Hier werden Bestuursvoorzitter van De Goudse, Geert Bouwmeester en 

voormalig wethouder, Daphne Bergman geïntroniseerd. Tevens vond er in 2018 een bestuurswisseling 

plaats: Geert Bouwmeester maakte plaats voor Marcel Moons. Op 15 november 2018 vond de jaarlijkse 

uitreiking van de Graaf Florisprijs weer plaats. Ook in 2019 staan deze twee initiatieven weer op de 

agenda. Een nieuw hoogtepunt zal zijn de intronisatie van een nieuwe Opper-Waegemeester, aangezien 

Burgemeester Milo Schoenmaker per 15 januari 2019 zal stoppen als Burgemeester.  

  

Mede namens het bestuur van de stichting Hoofdkwartier Gouda kijk ik terug op een heel mooi jaar en 

wil ik alle bedrijven die geld gedoneerd hebben heel hartelijk danken voor de steun. Ik vertrouw erop 

dat het aantal donaties en donateurs in 2019 verder zal toenemen. Allemaal met maar één doel: “Onze 

mooie stad Gouda nog levendiger, sprankelender en gezelliger te maken”. 
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Gouda, 18 december 2018 

Namens het bestuur, 

   

  

  

R.J. van Willigen, voorzitter 
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1. 

(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2017   

31 december 

2016 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 3.000   3.000   

    3.000   3.000 

Liquide middelen   20.136   10.182 

     

Totaal 
  

23.136 
  

13.182 
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(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2017   

31 december 

2016 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Stichtingsvermogen 13.136   13.182   

 
  13.136   13.182 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 10.000   -   

    10.000   - 

Totaal 
  

23.136 
  

13.182 
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Staat van baten en lasten over 2017 

Stichting Hoofdkwartier Gouda  

  Gouda 

 

 Samenstellingsverklaring afgegeven 12 

2. 

  2017 2016 

  € € 

Baten 34.000 31.000 

Som der exploitatiebaten 34.000 31.000 

Graaf Florisprijzen 25.000 20.000 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
    

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa 2.000 - 

      

Overige lasten 
    

Algemene kosten 7.046 6.952 

      

Som der exploitatielasten 34.046 26.952 

Financiële baten en lasten 
    

Resultaat -46 4.048 

Resultaatbestemming     

Stichtingsvermogen -46 4.048 

Bestemd resultaat -46 4.048 
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Algemene toelichting 
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3. 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Hoofdkwartier Gouda, statutair gevestigd te Gouda en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 59058358, bestaan voornamelijk uit het versterken van het 

imago van de gemeente Gouda en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Gouda. 



 Jaarrekening 2017 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Stichting Hoofdkwartier Gouda  

  Gouda 
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4. 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld.  

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.  

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

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. 

Baten 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
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Toelichting op balans 
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  Gouda 
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5. 

  

31 december 

2017 

31 december 

2016 

  € € 

Overige vorderingen     

Nog te ontvangen bijdragen lidmaatschap 3.000 3.000 

      

Totaal 3.000 3.000 

  

31 december 

2017 

31 december 

2016 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO Bank 20.136 10.182 

      

Totaal 20.136 10.182 
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31 december 

2017 

31 december 

2016 

  € € 

Stichtingsvermogen 13.136 13.182 

Totaal 13.136 13.182 

  

31 december 

2017 

31 december 

2016 

  € € 

Overige schulden     

Nog te betalen Graaf Florisprijzen 10.000 - 

      

Totaal 10.000 - 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Stichting Hoofdkwartier Gouda  

  Gouda 
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6. 

  2017 2016 

  € € 

Baten     

Ontvangen bijdragen 34.000 31.000 

      

Som der exploitatiebaten 34.000 31.000 

Graaf Florisprijzen     

St. Gouda Kaasmarkt - 10.000 

St. Gouda bij Kaarslicht 1.500 3.000 

St. Kunstpunt Gouda - 4.000 

Huiskamer van de Stad - 2.000 

St. Poorters Amsterdams Verlaat - 1.000 

Gouda Sport 4.000 - 

Cultuurhuis Garenspinnerij 3.000 - 

St. Firma van Drie 1.500 - 

Grand Canyon B.V. 5.000 - 

St. Riverdale Festival 10.000 - 

  25.000 20.000 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 9.000 11.000 

  2017 2016 

  € € 

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa     

Afschrijving oninbare vordering 2.000 - 

      

Totaal 2.000 - 
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Toelichting op staat van baten en lasten 
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  Gouda 

 

 Samenstellingsverklaring afgegeven 18 

  2017 2016 

  € € 

Algemene kosten     

Opening kaasseizoen 762 955 

Kosten Graaf Florisprijzen 6.143 5.801 

Advertentiekosten 33 53 

Bank- en girokosten 108 143 

Totaal 7.046 6.952 



  

Overige toelichtingen 

Stichting Hoofdkwartier Gouda  

  Gouda 
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7. 

Gouda, 18 december 2018 

Naam Handtekening 

  

 R.J. van Willigen 

  

  

  

 

J.J.W. Kuin  

  

  

  

 

G.W. Bouwmeester  

  

  

  

 

 

  


