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Stichting Heemschut Hulpfonds 

Nieuwezijds Kolk 28 

1012 PV Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ALGEMEEN 
 De Stichting Heemschut Hulpfonds is opgericht in juni 1963. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 8 

mei 2001. De Stichting is onder nummer 41200707 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. Zij heeft de ANBI-status en haar RSIN is 8058.66.036. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 650 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is specifiek bedoeld voor fondsenwervende instellingen. 

  

 Het doel van de stichting is geregeld in artikel 2 van de statuten: 

1. De stichting heeft ten doel: het behoud en de bewaring van daarvoor in aanmerking komend 
cultureel erfgoed te bevorderen. 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken: door bijdragen te verstrekken aan de te 
Amsterdam gevestigde Vereniging Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van 
cultuurmonumenten in Nederland (…), ter financiering van die uitgaven, welke zijn gericht op 
de bevordering van behoud en bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel 
erfgoed. 

  

1.2 SAMENGEVOEGDE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 Ter bevordering van de het inzicht en de transparantie zijn als bijlage een samengevoegde balans en 

staat van baten en lasten van de Bond Heemschut en de Stichting Heemschut Hulpfonds opgenomen. 
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1. BALANS PER 1 JANUARI 2022 
 (na resultaatbestemming) 
  
  

 Stichting Heemschut Hulpfonds 01-01-22    31-12-21 

     €    € 

          
          
 VLOTTENDE ACTIVA         
          
 Vorderingen         
 Belastingen  5.390    5.390   
 Overige vorderingen         

 Overlopende activa  8.830    8.830   

     14.220    14.220 
          
          
 Effecten    5.430.183    5.430.183 
          

 Liquide middelen    44.293    44.293 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 TOTAAL ACTIVA    5.488.696    5.488.696 
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  01-01-22    31-12-21 

     €    € 

          
 RESERVES         

 
Herwaarderingsreserve 
ongerealiseerd koersresultaat  1.191.418    1.191.418   

 Overige reserves  4.080.023    4.080.023   

     5.271.441    5.271.441 
          
          

    
 

     
         
          

    
 

     
         
 KORTLOPENDE SCHULDEN         
 Bond Heemschut  207.247    207.247   
 Overlopende passiva  10.008    10.008   

     217.255    217.255 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 TOTAAL PASSIVA    5.488.696    5.488.696 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 
  
  
  

 Stichting Heemschut Hulpfonds  2022    2021 

     €    € 

          
 BATEN         

 
Gerealiseerde koersresultaten 
op effecten 

 −    406.452   

 
Ongerealiseerde 
koersresultaten op effecten 

 −    196.157   

 
Rente obligaties en dividend 
aandelen 

 −    65.980   

     −    668.589 

          
          
 LASTEN         
          

 
Bijdrage in exploitatie Bond 
Heemschut 

 −    −   

 Algemene kosten  −    21.687   

 
Bewaarloon effecten en 
bankkosten 

 −    29.336   

     −    51.023 

          

 SALDO VAN BATEN EN LASTEN    −    617.566 

          
          
          

          
 Voorstel resultaatbestemming         
 Ten gunste (2021: gunste ) 

van de ongerealiseerde 
herwaarderingsreserve 

   −    196.157 

 Ten gunste (2021: gunste) 
van de overige reserves 

   −    421.409 

     −    617.566 
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
  
3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650. 

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. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.  
 

3.2 Financiële instrumenten 
 Binnen de huishouding wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten, die in de balans 

als activa en passiva zijn verantwoord. De op de balans opgenomen financiële 
instrumenten bestaan voornamelijk uit financiële vaste activa, vorderingen, liquide 
middelen, lang- en kortlopende leningen, crediteuren en overige schulden. 
 
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde en de vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. Tenzij 
hierna anders vermeld, is deze kostprijs gelijk aan de nominale waarde, verminderd met 
eventuele afboekingen wegens bijzondere waardevermindering of oninbaarheid. Gegeven 
de korte doorlooptijd zijn de boekwaarden van financiële vaste activa, vlottende activa en 
de kortlopende schulden nagenoeg gelijk aan de marktwaarden. Ook de marktwaarde van 
de langlopende schulden verschilt niet materieel van de boekwaarde. 

  
3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 Effecten 

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De 
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde 
effecten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. 

  
 Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld. 
  
3.4 Grondslagen voor resultaatbepaling 
  
 Algemeen 
 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

  
 Giften en legaten 
 Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten 
worden verantwoord in het boekjaar van verkrijging. 

 
 
 

 


