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Stichting Monument Kaap Belvédère
T.a.v. het bestuur
Rechthuislaan 1
3072 LB  Rotterdam

Ref: 12121/1284(B18-246)-RB/sh

Rotterdam, 19 juli 2019

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit inzake de jaarrekening 2018 van
Stichting Monument Kaap Belvédère.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Monument Kaap Belvédère te Rotterdam is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
de winst-en-verliesrekening 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 Monument
Kaap Belvédère. 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 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.  

SAM Accountants

de heer H.C.A. den Hond 
Accountant Administratieconsulent
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1                BESTUURSVERSLAG
 
1.1                Doelstelling

Stichting Monument Kaap Belvédère heeft ten doel het fungeren als bewaarder van het pand aan de
Rechthuislaan 1 te Rotterdam-Katendrecht, bekend onder de naam Kaap Belvédère en als zodanig dit
pand in eigendom te verkrijgen, te bewaren, te exploiteren en te beheren.

De stichting is sinds 27 april 2012 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 55196950 en heeft als vestigingsplaats Rotterdam.

1.2                Bestuurssamenstelling

H. Meijer Voorzitter
P.M.M. Rutten Secretaris
C.P.A. de Jong Penningmeester
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1.3                Jaarverslag bestuur

In 2018 werd met onder meer een bijdrage van het Trekpaert de Verhalenstudio afgebouwd en ingericht
en zo beschikken we nu naast de "Verhalenkeet" - de mobiele opnamestudio die door de stad reist en
verhalen van bewoners ophaalt - ook in huis over de faciliteiten om interviews te houden, audio opnames
te maken en zo verhalen te verzamelen. Aan de Luisterlobby werd de laatste hand gelegd en deze
functioneert sedert halverwege 2018 nu ook als tentoonstellingruimte voor (luister)tentoonstellingen.
Belangrijk is dat deze laatste ook gebruikt kan worden door kleinere gezelschappen voor
groepsontvangsten, verhuur en evenementen.
Aan het Elenbaashuis werd verder gewerkt en het is gelukt om de plafonds te restaureren met het
opnieuw aanbrengen van gerenoveerde ornamenten, waardoor de oorspronkelijke sfeer van de tijd dat het
kunstenaarsechtpaar Elenbaas de woning in gebruik nam, bewaard kon worden. De inzet is in 2019 het
Elenbaashuis te kunnen gaan gebruiken als museumwoning, maar daartoe dienen de wanden en de
vloeren nog aangepakt te worden. Ondertussen gaat het verzamelen van meubilair, objecten,
gebruiksvoorwerpen en inhoud (in de vorm van documentatie, foto's, correspondentie, kunstwerken maar
ook oral history) ten behoeve van de inrichting gestaag door.
In het boekjaar werd opnieuw circa € 69.000 geïnvesteerd in dit restauratietraject. In 2018 kwamen er 9
geefobligaties bij en werden opnieuw 4 leenobligaties verworven.

Meer voeten in aarde had het om de Gemeente Rotterdam te houden aan de oorspronkelijke afspraak om
per 1 november 2018 de begane grond over te dragen voor de overeengekomen aankoopsom van
€ 180.000. Hoewel, zoals vorig jaar al gemeld, de financiering bij de Rabobank klaarstond, vergde de
administratieve verwerking van het transport ruim 8 maanden, waardoor voor een deel van die periode er
dubbele lasten waren. Zowel de hypotheek die inmiddels was verstrekt als de huur liep door.

Positief was dat het lukte met een speciale actie ook fondsen te werven voor de verbouwing en inrichting
van de Volkskeukenstudio in de Athjehstraat, die in 2019 geleidelijk aan gestalte zal krijgen. Met name
opnieuw de gulle bijdrage van het Rabobankfonds, maar ook het VSBfonds, het Kansfonds, stichting
Bevordering van Volkskracht, stichting Ondernemersbelangen Rotterdam en het Job Durafonds, hebben
toezeggingen gedaan waarmee die verbouwing geheel is gefinancierd.

De rente van de oorspronkelijke hypotheek werd per 1-10-2018 herzien en voor 3 jaar vastgezet 
op 2,55%. De nieuwe hypotheek van € 190.000 voor de verwerving van de parterre heeft ook een looptijd
van 20 jaar, wordt lineair afgelost, en daarvan is de rente 2,65% vast tot 1-12-2021.

Het boekjaar werd opnieuw positief afgesloten waardoor het stichtingsvermogen nu uitkomt op circa 
€ 185.000.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Gebouw (I) 410.777 414.455
Aanvullende investeringen panden 415.261 370.494
Gebouw (II) 46.705 52.254
Gebouw (III) 190.000 0

1.062.743 837.203

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2)

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.422 7.670
Overlopende activa 1.435 3.354

3.857 11.024

Liquide middelen  (3) 25.196 59.512

 1.091.796 907.739
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (4) 185.196 164.606

LANGLOPENDE SCHULDEN  (5)

Obligatieleningen 133.000 137.500
Schulden aan kredietinstellingen 567.541 432.937

700.541 570.437

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 97.096 92.496
Crediteuren 2.049 6.544
Overige schulden 92.248 63.636
Overlopende passiva 14.666 10.020

206.059 172.696

 1.091.796 907.739
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Budget 2018

€

Saldo 2017

€

Baten
Baten monument  (7) 119.160 120.000 215.301

Lasten
Lasten pand  (8) 59.358 47.500 75.295
Afschrijvingen  (9) 33.242 31.678 26.725
Overige bedrijfslasten  (10) 5.994 5.000 6.868

Som der lasten 98.594 84.178 108.888

Resultaat 20.566 35.822 106.413

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 24 0 55

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 20.590 35.822 106.468

3                RESULTAATBESTEMMING

Mutatie "Vrij besteedbaar vermogen" 20.590 35.822 106.468
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De hoofdactiviteit van Stichting Monument Kaap Belvédère bestaat uit het fungeren als bewaarder van
het pand aan de Rechthuislaan 1 te Rotterdam-Katendrecht, bekend onder de naam Kaap Belvédère en als
zodanig dit pand in eigendom te verkrijgen, te bewaren, te exploiteren en te beheren. 

Stichting Monument Kaap Belvédère is geregistreerd onder KvK-nummer 55196950.
De onderneming is opgericht op 27 april 2012 en heeft als statutaire vestigingsplaats Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAAR REKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2018 geen werknemers in dienst (2017: 0,0).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
De terreinen worden niet afgeschreven.

Het gebouw (I) wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 50 jaar.
De investeringen in het gebouw worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van
20 jaar. 
Het gebouw (II) wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 10 jaar.
Het gebouw (III) wordt vanaf het boekjaar 2019 lineair afgeschreven op basis van de verwachte
gebruiksduur van 50 jaar.
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Afschrijving
%

Gebouw (I)  2
Aanvullende investeringen panden  5
Gebouw (II)  10
Gebouw (III) 0

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de nominale waarde. De nominale waarde is gelijk aan de reële waarde en aan de
geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
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Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1.  Materiële vaste activa

Gebouw (I)

€

Aanvullende
investeringen

panden

€

Gebouw (II)

€

Gebouw (III)

€

Totaal

€

 Boekwaarde per  1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 431.850 445.617 55.491 0 932.958
Cumulatieve afschrijvingen (17.395) (75.123) (3.237) 0 (95.755)

414.455 370.494 52.254 0 837.203

 Mutaties 
Investeringen 0 68.782 0 190.000 258.782
Afschrijvingen (3.678) (24.015) (5.549) 0 (33.242)

(3.678) 44.767 (5.549) 190.000 225.540

 Boekwaarde  per   31  december
 2018
Aanschaffingswaarde 431.850 514.399 55.491 190.000 1.191.740
Cumulatieve afschrijvingen (21.073) (99.138) (8.786) 0 (128.997)

410.777 415.261 46.705 190.000 1.062.743

De aanschaffingswaarde van de aanvullende investeringen aan het pand per 31 december 2018 bestaat uit
totale investeringen verminderd met daarvoor ontvangen bijdragen van € 273.840, in 2013, en € 65.871
gedurende de periode 2014 tot en met 2017. Het eind 2018 totaal geïnvesteerd bedrag voor pand en
verbouwing voor aftrek investeringssubsidies is € 1.285.960.

Op gebouw (III) is per jaareinde een hypotheek gevestigd van € 190.000 bij de Rabobank. De passering
van de akte van overdracht heeft pas 6 juni 2019 plaatsgevonden.

VLOTTENDE ACTIVA

2.  Vorderingen

2018

€

2017

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.422 7.670
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2018

€

2017

€

Overlopende activa

Waarborgsom 1.435 1.435
Vooruitbetaalde kosten 0 1.919

1.435 3.354

3.  Liquide middelen

Rabobank 24.496 59.262
Kas 470 250
Gelden onderweg 230 0

25.196 59.512
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PASSIVA

2018

€

2017

€

4. STICHTINGSVERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen 185.196 164.606

 Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 164.606 58.138
Resultaat boekjaar 20.590 106.468

Stand per 31 december 185.196 164.606

5. LANGLOPENDE SCHULDEN

Obligatieleningen

Obligatieleningen (schenking) 48.000 72.500
Obligatieleningen (lening) 85.000 65.000

133.000 137.500

 Obligatieleningen (schenking)

Stand per 1 januari 120.000 117.500
Ontvangen gelden 22.500 57.500
Aflossing (52.000) (55.000)

Stand per 31 december 90.500 120.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar (bij gelijk blijvend aantal obligaties) (42.500) (47.500)

Langlopend deel per 31 december 48.000 72.500

Er zijn obligaties uitgegeven van € 2.500 per obligatie met een looptijd van 5
jaar. De rente-vergoeding is 8% per jaar. De aflossing is € 500 per jaar die
wordt geschonken aan Stichting Monument Kaap Belvédère door middel van
een notariële periodieke gift. In overleg met de Belastingdienst is de rente vanaf
1 januari 2015 verlaagd naar 4%.
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2018

€

2017

€

 Obligatieleningen (lening)

Stand per 1 januari 65.000 40.000
Opgenomen gelden 20.000 25.000

Langlopend deel per 31 december 85.000 65.000

Er zijn obligaties uitgegeven van € 5.000 per obligatie met een looptijd van 5
jaar. De rente-vergoeding is 4% per jaar. 
De hoofdsom wordt na 5 jaar volledig afgelost. 

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire lening Rabobank 3621.934.316 347.941 372.937
Hypothecaire lening Rabobank 0500.73.161 179.600 0
Lening o/g Stichting DOEN 40.000 60.000

567.541 432.937

 Hypothecaire lening Rabobank 3621.934.316

Stand per 1 januari 397.933 422.929
Aflossing (24.996) (24.996)

Stand per 31 december 372.937 397.933
Aflossingsverplichting komend boekjaar (24.996) (24.996)

Langlopend deel per 31 december 347.941 372.937

Deze hypothecaire lening ad € 500.000 is verstrekt ter financiering van de
verbouwing van het pand. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar.
Het rentepercentage bedraagt 2,55% vast tot en met 30 september 2021. De
maandelijkse aflossing bedraagt € 2.083. Het aantal resterende maandtermijnen
bedraagt 179.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2018 heeft een bedrag van
€ 247.957 een looptijd langer dan vijf jaar.
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2018

€

2017

€

 Hypothecaire lening Rabobank 0500.73.161

Stand per 1 januari 0 0
Opgenomen gelden 190.000 0
Aflossing (800) 0

Stand per 31 december 189.200 0
Aflossingsverplichting komend boekjaar (9.600) 0

Langlopend deel per 31 december 179.600 0

De hypothecaire lening ad € 190.000 is verstrekt ter financiering van de
aankoop van het pand aan de Rechthuislaan 1 A. Aflossing vindt plaats over
een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,65% vast tot en met 30
november 2021. De maandelijkse aflossing bedraagt € 800. Het aantal
resterende maandtermijnen bedraagt 237.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2018 heeft een bedrag van
€ 141.200 een looptijd langer dan vijf jaar.

Leningen o/g

Lening o/g Stichting DOEN 40.000 60.000

 Lening o/g Stichting DOEN

Stand per 1 januari 80.000 100.000
Aflossing (20.000) (20.000)

Stand per 31 december 60.000 80.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar (20.000) (20.000)

Langlopend deel per 31 december 40.000 60.000

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van project De Verhalen/
Luisterstudio en Gastenverblijf vluchtschrijver. Aflossing vindt plaats over een
periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,00% vast. De jaarlijkse
aflossing bedraagt € 20.000. 
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6. KORTLOPENDE SCHULDEN

2018

€

2017

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Obligatieleningen 42.500 47.500
Hypothecaire leningen 34.596 24.996
Lening o/g Stichting DOEN 20.000 20.000

97.096 92.496

Crediteuren

Crediteuren 2.049 6.544

Overige schulden

Rekening-courant Stichting Verhalenhuis Belvédère 47.248 38.636
Nog te besteden subsidiebedragen 45.000 25.000

92.248 63.636

 Rekening-courant Stichting Verhalenhuis Belvédère

Stand per 1 januari 38.636 34.711
Mutaties 8.612 3.925

Stand per 31 december 47.248 38.636

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.500 3.000
Rente obligaties 2.290 7.000
Vooruitgefactureerde bedragen 10.000 0
Huisvestingskosten 860 0
Kantoorkosten 16 20

14.666 10.020
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 18

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Verschil
2018

€

Realisatie
2017

€

7. Baten monument

Verhuur 47.380 40.000 7.380 44.500
Vrijval giften obligaties 52.000 70.000 (18.000) 55.000
Overige fondsen 19.780 10.000 9.780 115.801

119.160 120.000 (840) 215.301

Lasten

8. Lasten pand

Huur 19.518 14.000 5.518 22.856
Energielasten 8.273 5.000 3.273 9.268
Vereniging van Eigenaren bijdragen 0 0 0 6.059
Kosten Rabobank financiering 3621.934.316 15.751 15.500 251 18.771
Rente op de obligaties 5.700 7.000 (1.300) 7.000
Verzekering 3.206 4.000 (794) 4.616
Onroerende zaak belasting/reinigingsrecht 3.853 1.000 2.853 4.528
Diverse onderhoudskosten 0 1.000 (1.000) 2.197
Kosten Rabobank financiering 0500.73.161 657 0 657 0
Behandelingskosten Rabobank inzake hypotheek 1.200 0 1.200 0
Taxatiekosten 1.200 0 1.200 0

59.358 47.500 11.858 75.295

9. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 33.242 31.678 1.564 26.725

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouw (I) 3.678 3.678 0 3.678
Aanvullende investeringen panden 24.015 28.000 (3.985) 19.810
Gebouw (II) 5.549 0 5.549 3.237

33.242 31.678 1.564 26.725

10. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 869 1.000 (131) 1.902
Algemene lasten 5.125 4.000 1.125 4.966

5.994 5.000 994 6.868

Financieel verslag
bij het accountantsverslag van 19 juli 2019
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

- 18 - Geen accountantscontrole toegepast



Financieel verslag 
bij het accountantsverslag van 19 juli 2019 
Stichting Monument Kaap Belvedere, Rotterdam 

SAM accountants ~~ De samenwerkende accountants 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie 
2018 2018 2018 2017 

Kantoorlasten 

Telefoon 869 1000 (131) 1. 902 

Algemene lasten 

Accountantslasten 
Bankko sten 
Overige algemene lasten 

1. 500 
193 

5. 125 

1. 500 
0 

4. 000 

0 
193 

1. 125 

3. 008 
188 

4. 966 

Ondertekening van de jaarrekening 

Rotterdam, 20 juli 2019 
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