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Aan het bestuur van
Freek en Hella de Jonge Stichting
Valeriusplein 5 C
1075 BG Amsterdam

Amstelveen, 18 mei 2022

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarrekening over 2021 van de Freek en Hella de Jonge Stichting te
Muiderberg.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Freek en Hella de Jonge Stichting

De jaarrekening van Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 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 Freek en Hella de Jonge Stichting.

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.

Amstelveen, 18 mei 2022

Vanhier B.V.

Drs. Jenno Kruimer
Accountant-Administratieconsulent

Vanhier Van Heuven Goedhartlaan 937 1181 LD Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 Fax 020 441 57 62 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368 Beconnummer 283320

Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden
afgewezen. Member of MSI Legal & Accounting network Worldwide. A Network of independant professional firms.



Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

ALGEMEEN

Doel van de stichting

De stichting stelt zich ten doel om door middel van financiële bijdragen de persoonlijkheidsontwikkeling van
kinderen te bevorderen. Zij ziet Kunst hiervoor als het aangewezen middel.
De stichting heeft een voorkeur voor het steunen van bestaande initiatieven en organisaties, omdat zij de impact
dan het grootst acht.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na batig saldoverdeling)

31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 875.628 875.628

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2 279 369

Liquide middelen

Rabobank 195.391 282.258

Totaal activazijde 1.071.298 1.158.255

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3

Bestemmingsreserve 4 68.400 115.300
Overige reserve 5 477.522 342.453

545.922 457.753

Langlopende schulden

Andere obligaties en onderhandse leningen 6 350.250 525.376

Kortlopende schulden

Andere obligaties en onderhandse leningen 175.126 175.126

Totaal passivazijde 1.071.298 1.158.255
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ € € €

Baten 7

Sponsorbijdragen 8 176.126 175.126
Financiële baten 9 -145 24

175.981 175.150

Lasten

Algemene kosten 10 3.543 2.442
Schenkingen en giften 11 84.269 63.269

Totaal van som der kosten 87.812 65.711

Totaal van netto resultaat 88.169 109.439

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve meerjarige toezeggingen -46.900 -41.900
Overige reserve 135.069 151.339

88.169 109.439
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Freek en Hella de Jonge Stichting is feitelijk gevestigd op Valeriusplein 5 C, 1075 BG te Amsterdam Nederland, is
statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41195095.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting stelt zich ten doel kunstenaars over de hele wereld te helpen hun artistieke dromen te realiseren, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
Sinds 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI status. Per 1 januari 2012 heeft de stichting een Culturele
ANBI status.

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit :
- mevrouw R.R. de Jonge (penningmeester)
- de heer H.J. Markerink (voorzitter)
- mevrouw M. Tmp (secretaris)

Het bestuur oefent haar functie onbezoldigd uit.

FISCALE POSITIE

De stichting is aangemerkt door de Belastingdienst als Culturele ANBI en staat sinds 1 januari 2012 als zodanig
ingeschreven in het ANBI-register. Het RSIN van de stichting is 8143.36.048.

Ten aanzien van de Omzetbelasting zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt. Deze afspraken komen er op
neer dat indien een schenking aan de stichting voortvloeit uit een optreden c.q. prestatie van Freek of Hella de
Jonge, er in dat geval een factuur wordt verzonden vanuit De Roje Hel B.V. Op deze factuur wordt omzetbelasting
in rekening gebracht welke door De Roje Hel B.V. wordt aangegeven en afgedragen op de aangifte
Omzetbelasting. De omzetbelasting welke aan de stichting wordt betaald door de schenkers draagt de stichting
over aan De Roje Hel B.V.

De stichting is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de hierna door het bestuur opgestelde grondslagen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

De begroting is niet opgenomen in de jaarrekening, evenmin een analyse van de afwijkingen, daar deze niet actief
als stuurmiddel wordt gebruikt.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

Grondslagen

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde per balansdatum, indien de waardevermindering duurzaam is.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt gevormd door een bestemmingsreserve inzake meerjarige toegezegde schenkingen en
door overige reserves.

De bestemmingsreserve wordt gedoteerd voor toegezegde meerjarige schenkingen waarvan de termijnen in
toekomstige jaren worden betaald. Voor de in het verslagjaar betaalde termijnen waarvoor in het verleden een
bestemmingsreserve is gevormd, valt de bestemmingsreserve bij de bestemming van het resultaat vrij.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Baten

Schenkingen en giften die door de stichting worden ontvangen worden op het moment van ontvangst als bate
verantwoord.

Verstrekte subsidies en giften

Schenkingen en giften die voor meerdere jaren worden toegezegd alsmede de eenmalige schenkingen en giften
worden op het moment van uitbetalen als last in de staat van baten en lasten genomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €
1 Financiële vaste activa

Overige effecten 875.628 875.628

Informatieverschaffing over financiële vaste activa

De overige effecten zijn niet ter beurze genoteerd.

Vlottende activa

2 Overige vorderingen

De Roje Hel B.V. 279 369

3 Stichtingsvermogen

Bestemmings-
reserve

Overige reser-
ve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2021
115.300 342.453 457.753

Mutatie uit resultaatverdeling -46.900 - -46.900
Uit resultaatverdeling - 135.069 135.069

Stand per 31 december 2021 68.400 477.522 545.922

31-12-2021 31-12-2020

€ €
4 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve meerjarige toezeggingen 68.400 115.300

2021 2020

€ €
Bestemmingsreserve meerjarige toezeggingen
Stand per 1 januari 115.300 157.200
Resultaatverdeling -46.900 -41.900

Stand per 31 december 68.400 115.300

Samenstellingsverklaring d.d. 18 mei 2022 10

jkr01
FHS



Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Per ultimo boekjaar is de bestemmingsreserve voor de volgende toezeggingen gevormd
Nationaal Ballet en Opera (2016-2020) - 10.000
EYE Filmmuseum (2014-2018) 20.000 20.000
Nederlands Dans Theater (2016-2020) 20.000 20.000
A.V.V. Zeeburgia (2016-2020) - 1.000
Hermitage (2018-2022) 8.400 16.800
Introdans (2018-2022) 10.000 20.000
Tropenmuseum (2019-2021) - 7.500
Internationaal Theater Amsterdam (2019-2022) 10.000 20.000

Totaal 68.400 115.300

2021 2020

€ €
Uitgaven in het boekjaar waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd
Nationaal Ballet en Opera (2016-2020) 10.000 -
Introdans (2018-2022) 10.000 10.000
Hermitage (2018-2022) 8.400 8.400
A.V.V. Zeeburgia (2016-2020) 6.000 6.000
Tropenmuseum (2019-2021) 7.500 7.500
Internationaal Theater Amsterdam (2019-2022) 8.869 8.869

Totaal 50.769 40.769

5 Overige reserve

Stand per 1 januari 342.453 191.114
Uit resultaatverdeling 135.069 151.339

Stand per 31 december 477.522 342.453

Informatieverschaffing over algemene reserve

Voor een bedrag van € 350.252 ligt de algemene reserve vast in effecten welke niet binnen een redelijke termijn
liquide te maken zijn.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

Langlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €
6 Andere obligaties en onderhandse leningen

Onderhandse lening 350.250 525.376

2021 2020

€ €
Onderhandse lening

Saldo per 1 januari 700.502 -
Verhoging - 875.628
Aflossing -175.126 -175.126

525.376 700.502
Kortlopend deel -175.126 -175.126

Saldo per 31 december 350.250 525.376

Deze lening is verstrekt ter financiering van de effecten welke zijn opgenomen onder de financiële vaste activa.
Over de lening is geen rente verschuldigd en er zijn geen zekerheden gesteld.
De lening wordt in 5 jaar (2020 t/m 2024) afgelost in gelijke termijnen. De aflossingsverplichting is opgenomen
onder de kortlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aan Stichting Leerorkest is de intentie uitgesproken om voor meerdere jaren een jaarlijkse schenking ad €10.000
te doen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €

7 Baten

Sponsorbijdragen 176.126 175.126
Financiële baten -145 24

175.981 175.150

8 Sponsorbijdragen

Schenkingen De Roje Hel BV, middels optredens Freek de Jonge 1.000 -
Schenkingen particulieren 175.126 175.126

176.126 175.126

9 Financiële baten

Rente spaarrekeningen en deposito's -145 24

10 Algemene kosten

Accountantskosten 2.902 2.357
Notariskosten 557 -
Bankkosten 84 85

3.543 2.442

11 Schenkingen en giften

Schenkingen en giften eenmalig 33.500 22.500
Schenkingen en giften meerjarige toezeggingen 50.769 40.769

84.269 63.269

Schenkingen en giften eenmalig
Stichting Leerorkest 10.000 10.000
Rogier van Otterloo Award 10.000 -
Stichting Philomela - Jonge zwaluwen 4.000 -
Stichting Philomela - Jong geleerd - 4.000
Stichting Philomela - Klassiek in de zomer - 2.500
Collectief Ludvik - 1.000
Het Nationale Toneel - Trojan Wars - 5.000
Stichting Kindermuziek week 5.000 -
Stichting Theatraal IJburg 2.500 -
Stichting Stadspodia 2.000 -

Totaal 33.500 22.500
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Freek en Hella de Jonge Stichting te Amsterdam

2021 2020

€ €
Schenkingen en giften meerjarige toezeggingen
Nationaal Ballet en Opera (2016-2020) 10.000 -
A.V.V. Zeeburgia (2016-2020) 6.000 6.000
Internationaal Theater Amsterdam 8.869 8.699
Hermitage 8.400 8.400
Tropenmuseum 7.500 7.500
Introdans 10.000 10.000

Totaal 50.769 40.599

Amsterdam, 18 mei 2022

R.R. de Jonge H.J. Markerink M. Timp
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
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Bijlagen
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Freek en Hella de Jonge Stichting

Meerjarige cashflowoverzicht

2022 2023 2024 2025 2026

€ € € € €

Liquide middelen per 1 januari 195.391 132.624 98.408 64.141 29.824

Ontvangsten:

- Schenkingen De Roje Hel BV 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitgaven:

- Nationale Opera & Ballet (2022-2026) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

- Hermitage (2018-2022) -8.400

- Introdans (2018-2022) -10.000

- Internationaal Theater Amsterdam (2019-2022) -10.000

- Leerorkest -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

- Eenmalige schenkingen (gemiddelde 2019-2021) -13.667 -13.667 -13.667 -13.667 -13.667

- Algemene kosten -2.500 -2.550 -2.600 -2.650 -2.700

Liquide middelen per 31 december 132.624 98.408 64.141 29.824 -4.542

Diversen:

- Schenking in de vorm van kwijtschelding lening 175.126 175.126 175.126

- Bestemmingsreserve t.b.v. NDT 20.000

- Bestemmingsreserve t.b.v. EYE Filmmuseum 20.000
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