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Bestuursverslag 

 

Op 28 november 2013 is Stichting Faderpaard opgericht. De stichting heeft ten doel het organiseren en 
realiseren van evenementen/manifestaties met het Friese paard.  

Op 12 en 13 januari 2017 vond Friesian Proms plaats in het WTC Expo te Leeuwarden. Een unieke 
concert- en showavond met een nooit eerder vertoonde mix van prachtige muziek, zowel klassiek als 
pop, bekende nationale en internationale artiesten, licht, laser, vuurwerk en special effects én 
adembenemende optredens van de The Royal Friesian (het Friese Paard).  

Tijdens deze unieke concerten vonden gastoptredens plaats van zangers Xander Buisonjé en Ben 
Cramer, musical ster Joke de Kruijf en meidengroep en songfestival-deelnemers O’G3NE. Dit onder 
leiding van het veertig koppige orkest The Symphonic  Music Connection onder leiding van Theo Brouwer 
en het Friesian Proms Grootkoor. The Symphonic Music Connection is speciaal voor de Friesian Proms 
samengesteld en bestaat uit een 40-koppig orkest van professionele muzikanten.  

Het unieke samenspel tussen topmusici en de kracht en schoonheid van het Friese paard maakte Friesian 
Proms tot een muzikaal spektakel. De artiesten deelden de piste met de Spaanse Santi Serra Camps en 
zijn Friese paarden in uniek en indrukwekkend samenspel tussen mens en paard, Josh Clemens die met 
zijn showteam een spectaculaire show bracht en Peter Spahn met de in december 2016 goedgekeurde 
hengst Elias 494, die een prachtige kür op muziek lieten zien. Daarnaast waren er diverse prachtige 
optredens van het Z-Friezenteam, het Friesian subtop team, Susan Bouwman, Augustinus Hoekstra, 
Saskia Meinema en Esmee & Rik Bierling.  

Wederom een bijzondere productie waarbij in heel verschillende en spectaculaire acts de Friese paarden 
de hoofdrol vertolkten. De stichting ziet terug op 2 mooie en succesvolle avonden met 9.000 bezoekers 
waarmee de doelstelling is behaald. De productie is positief geëindigd met een bedrag van  Euro 12.151. 
In de bijlage bij de jaarrekening is de eindafrekening Friesian Proms 2017 opgenomen. 

Verder heeft het verslagjaar voor het overgrote deel van het jaar in het teken gestaan van de 
voorbereidingen voor de te realiseren productie De Stormruiter, tijdens Culturele Hoofdstad 2018.  

In de zomer van 2017  heeft het bestuur het besluit genomen deze productie in 2018 definitief door te 
laten gaan. Deze beslissing was mede mogelijk omdat een aantal partijen zich garant heeft gesteld voor 
de financiële risico’s van de productie. Deze risico’s lagen met name in onzekerheden met betrekking 
tot de te realiseren kaartverkoop. Het bestuur wil deze partijen (Het Koninklijk Friesch 
Paardenstamboek, NDC Mediagroep, WTC Expo en Ampco Flashlight) hartelijk danken voor hun 
ondersteuning bij het mogelijk maken van deze voorstelling. 
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Inmiddels hebben wij gelukkig vast kunnen stellen dat de publieke belangstelling voor De Stormruiter 
overweldigend is. Reeds in 2017 zijn vele kaarten verkocht zoals ook uit deze jaarrekening blijkt. Deze 
goede kaartverkoop heeft zich in 2018 voortgezet. Dit betekent dat er straks 22 voorstellingen van de 
Stormruiter zullen worden uitgevoerd in het WTC te Leeuwarden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
alle betrokken onder leiding van regisseur Jos Thie er een prachtige voorstelling van gaan maken. 

Het boekjaar van de stichting is geëindigd met een positief van Euro 5.347. Wij willen alle betrokken 
mensen hartelijk danken voor hun inzet aan de stichting. 

Drachten,  29 juni 2018 

 

Namens het bestuur van Stichting Faderpaard 

Tj. Wallendal Voorzitter   
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1. Balans per 31 december 2017 

 

  31.12.2017   31.12.2016  
  €   €  
       
Actief       

Vaste activa       
Immateriële vaste activa 2.853   -   
 
Vlottende activa 

 
 

2.853   
 

-  

Vorderingen:       
Debiteuren 2.894   15.677   
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
83.841 

   
41.409 

  

  86.735   57.086  
       
       
Liquide middelen  1.544.343   55.341  
       
       

TOTAAL  1.633.931   112.427  
       
       
       
Passief       

Eigen vermogen       
Overige reserves 5.304   11.406   
Onverdeeld resultaat 5.347   (6.102)   
  10.651   5.304  
       
Kortlopende schulden       
Belastingen 76.125   1.622   
Crediteuren 3.204   197   
Overige schulden en 
overlopende passiva 

 
1.543.951 

   
105.304 

 
 

 

  1.623.280   107.123  
       
       

TOTAAL  1.633.931   112.427  
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2. Winst- en verliesrekening 2017 

 

 Realisatie 2017  Begroting 2017  Realisatie 2016 
  €   €   € 
         
Baten         
Kaartverkoop 297.018   280.000   240.955  
Bijdrage KFPS -   -   29.758  
Som der baten  297.018   280.000   270.713 
         
         
Lasten         
Acts met paarden 39.295   35.000   23.501  
Muziek 89.625   92.000   87.193  
Artistiek, ontwerp en 
productie 

 
16.067 

   
13.000 

   
14.497 

 

Decor en techniek 73.597   69.000   65.172  
Marketing 15.572   17.500   14.674  
Afschrijvingen 1.427   -   -  
Facilitair 49.283   53.500   51.427  
Stichting en 
organisatie 

 
6.804 

   
2.000 

   
6.102 

 

Aanloopkosten 
‘Stormruiter’ 

 
- 

   
- 

   
14.250 

 

Som der lasten        276.815 
  291.671   280.000    
Resultaat  5.347   0   (6.102) 
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3. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

3.1 Gehanteerde grondslagen 

Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen ervan naar de vereniging zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in 
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet 
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij 
de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt 
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 
voordoen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking 
tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden 
in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele 
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.  

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.  

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
verantwoord indien de dienst is geleverd aan de koper.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
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Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen.  

Immateriële vaste activa 

Investeringen die gemoeid zijn met het bouwen van websites worden geactiveerd tegen aanschafkosten 
en lineair in 3 jaar ten laste van het resultaat afgeschreven. 

Overige vorderingen 

Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De 
effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve 
rente wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Vaste activa 

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
Uitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst waarde. 
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:  
* Immateriële vaste activa: 33,3% 
 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije 
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.  
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3.2 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Vaste activa 
Het verloop van deze post in 2017 is als volgt: 

  Immateriële vaste activa 

  € 
Stand per 1 januari 2017   
Boekwaarde  - 
   

Investeringen  4.280 
Desinvesteringen   
Afschrijvingen  -1.427 
Afschrijving desinvestering   
Saldo  2.853 
   
Stand per 31 december 2017  2.853 
Cumulatieve aanschaffingswaarde   4.280 
Cumulatieve afschrijvingen   
en waardeverminderingen  1.427 
Boekwaarde  2.853 
   
Afschrijvingspercentages  33,3% 
 

Vorderingen 

Debiteuren 
De debiteurenvordering is als volgt te specificeren: 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
Gefactureerde bedragen showavonden 2.894  169 
Te vorderen van Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch 
Paarden-Stamboek’ 

-  15.508 

 2.894  15.677 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren:  

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
Vooruitbetaalde kosten Friesian Proms opvolgend jaar 16.847  35.971 
Vooruitbetaalde kosten De Stormruiter 66.994  5.438 
 83.841  41.409 
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Kortlopende schulden 

Belastingen 
De te betalen belasting betreft omzetbelasting 

Overige schulden en overlopende passiva 

 31.12.2017  31.12.2016 
 €  € 
Onkostendeclaraties   713 
Vooruit gefactureerde opbrengsten kaartverkoop 
show opvolgend jaar 

 
83.019 

  
104.591 

Vooruitontvangen bijdrage Leeuwarden-Fryslân 2018 150.000  - 
Vooruitontvangen opbrengsten kaartverkoop ‘De 
Stormruiter’ 

 
1.310.932 

  

 1.543.951  105.304 
 

3.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

De onderscheiden posten van de staat van baten en lasten zijn gespecificeerd in bijlage I. Eindafrekening 
Friesian Proms 2017. Dit is exclusief de kosten en daarvoor ontvangen bijdrage CH2018 en exclusief de 
algemene stichting en organisatiekosten. 

 

Drachten,  29 juni 2018 

 

Het Bestuur Stichting Faderpaard 

Voorzitter: 
Tj. Wallendal 

 

Penningmeester: 
G.A. Beekhuizen 

 

Bestuursleden: 
B. van der Knaap 

 

R. Wiegman 

 

G. Pots 
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Overige gegevens 

Resultaatbestemming 

Het positieve resultaat over 2017 zal toegevoegd worden aan de overige reserves. 
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Bijlage I. Eindafrekening Friesian Proms 2017 

Uitgaven  Begroting   Resultaat  
Acts met paarden  € €  
Algehele kosten acts met paarden 34.000 38.155 
Faciliteiten paardenoptredens 1.000 1.140 
 35.000 39.295 
Muziek     
Orkest 29.000 28.046 
Band 5.000 3.858 
Artiesten 41.000 40.746 
Koor 3.000 2.250 
Arena acts 7.000 5.846 
Verblijfskosten muzikanten 7.000 8.879 
 92.000 89.625 
Artistiek ontwerp en productie     
Regisseur 4.000 4.720 
Voorstellingsleiding 8.500 10.165 
Kaartverkoop en inning 500 1.183 
 13.000 16.067 
Decor en techniek     
Decor en aanpassingen locatie 7.000 7.930 
Licht&Geluid 42.000 40.800 
Special effects 12.000 12.800 
Technici 2.000 2.075 
Reis en verblijfskosten techniek en productie 1.000 1.595 
Overige kosten 5.000 8.398 
 69.000 73.597 
Marketing     
Grafische vormgeving (inclusief afschrijvingen) 5.000 8.523 
Advertenties en overige uitingen 12.500 8.476 
 17.500 16.999 
Facilitair     
Productieleiding 20.000 20.000 
Evenementenverzekering 2.500 2.621 
Dagbewaking kaartcontrole, EHBO en brandweer 14.000 11.445 
Afdracht BUMA 14.000 14.373 
Onvoorzien 3.000 843 
 53.500 49.283 
   

Totale kosten  280.000 284.867 
   
   
   
   
   



 

12 
 

   

Inkomsten  Begroting   Resultaat  
 € € 
Opbrengst kaartverkoop 280.000 297.018 
 280.000 297.018 
   

Totale inkomsten  280.000 297.018 
   
   

Resultaat 0 12.151 
 


