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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.  

Het jaar 2018 was in dat opzicht een hoogtepunt voor onze Stichting. Na de Friesian Proms in januari 
ging na jarenlange voorbereiding de voorstelling De Stormruiter op 8 september 2018 in première. Een 
première in aanwezigheid van Koning Willem Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. 
De voorstelling is 22 keer opgevoerd en heeft in totaal ruim 105.000 bezoekers getrokken. Een enorm 
succes en hiermee ook een van de grootste projecten in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. 

Voorafgaand aan het evenement was de opbrengst uit kaartverkoop de grootste onzekere factor binnen 
de exploitatie. Het bestuur van Stichting Faderpaard heeft een aantal partijen bereid gevonden om in 
geval van tegenvallende kaartverkoop garant te staan voor een deel van het exploitatietekort. 
Tegelijkertijd is met deze partijen de afspraak gemaakt dat in geval de kaartverkoop boven verwachting 
zou zijn, zij mee zouden delen in een deel van het positieve exploitatiesaldo. Dit was voor het bestuur 
essentieel om in de zomer van 2017 positief te besluiten over het doorgaan van de productie. 

Begin 2018 bleek dat de kaartverkoop een enorm succes werd. Dit betekende dat al snel het besluit is 
genomen om ook extra voorstellingen (Succesopties) op te voeren. Het totaal aantal voorstellingen 
kwam daarmee op 22. Voor deze succesopties is extra budget ingezet conform de daarvoor opgemaakte 
kosten begrotingen. Deze kosten werden gedekt uit de kaartverkoop.  

Daarnaast zijn gedurende de voorbereiding en na overleg met het productieteam een aantal 
begrotingsaanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van de voorstellingen alsmede de ontvangst en 
gehele entourage te optimaliseren. Hiermee is de totale werkbegroting uiteindelijk uitgekomen op                    
€ 4.587.746. Deze is uiteindelijk overschreden met een bedrag van € 208.131. Met name de 
locatiekosten   en productiekosten zijn hoger uitgekomen dan begroot. 

Uiteindelijk zijn 105.000 bezoekers getuige geweest van deze voorstelling en heeft de opbrengst 
kaartverkoop gezorgd voor het positieve exploitatiesaldo van € 845.548. 

De jaarrekening 2018 sluit met een exploitatiesaldo van € 748.930. Ten laste van het verslagjaar 2018 
zijn kosten gebracht voor een haalbaarheidsstudie naar de realisatie van “Het Paard van Fryslân” aan de 
kop van de afsluitdijk. Hiervoor heeft onze stichting een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld. 
Daarnaast zijn subsidies toegekend voor Sense of Place en hadden we te maken met nagekomen lasten 
en afwaarderingen van voorraden merchandise en DVD’s.  

Wij willen alle mensen die hebben meegewerkt aan de productie hartelijk danken voor hun inzet 
hiervoor. Niet in het minst alle vrijwilligers, zonder hen was het niet mogelijk geweest dit succes te 
realiseren. 

Drachten,  28 juni 2019 

Namens het bestuur van Stichting Faderpaard 

Tj. Wallendal Voorzitter   
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1. Balans per 31 december 2018 

 

  31.12.2018   31.12.2017  
  €   €  
       
Actief       

Vaste activa       
Materiële vaste activa 4.000   -   
Immateriële vaste activa 1.427   2.853   

 
Vlottende activa 

 
 

5.427   
 

2.853  

Voorraden:       
Handelsgoederen  3.000     
       
Vorderingen:       
Debiteuren 127.466   2.894   
Belastingen 658.174      
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
50.697 

   
83.841 

  

  836.337   86.735  
       
       
Liquide middelen  329.646   1.544.343  
       
       
TOTAAL  1.174.410   1.633.931  
       
       
       
Passief       

Eigen vermogen       
Overige reserves 10.651   5.304   
Onverdeeld resultaat 748.930   5.347   
  759.581   10.651  
       
Kortlopende schulden       
Belastingen 725   76.125   
Crediteuren 291.444   3.204   
Overige schulden en 
overlopende passiva 

 
122.660 

   
1.543.951 

  

  414.829   1.623.280  
       
       
TOTAAL  1.174.410   1.633.931  
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2. Winst- en verliesrekening 2018 

 

 Realisatie 2018   Realisatie 2017 
  €    € 
       
Baten       
Kaartverkoop 6.218.490    297.018  
Bijdrage Culturele Hoofdstad 350.000    -  
Overige baten 165.015    -  
Som der baten  6.733.505    297.018 
       
       
Lasten       
Personeelskosten 1.266.925    89.625  
Acts met paarden 609.830    39.295  
Productiekosten 1.117.801    16.067  
Locatiekosten 880.794    73.597  
Marketing 505.833    15.572  
Afschrijvingen 1.427    1.427  
Bureaukosten 106.202    -  
Front of House 325.018    -  
Uitkering aan garantstellers 757.220    -  
Stichting en organisatie 23.975    6.804  
Overige lasten 387.552    49.283  
Som der lasten       
  5.984.575    291.671 
       
Resultaat  748.930    5.347 
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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:  

* Materiële vaste activa: 33,3% 
* 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 2018 is als volgt: 

  Materiële 
vaste activa 

 Immateriële 
vaste activa 

 Totaal 

  €  €  € 
Stand per 1 januari 2018       
Aanschafprijs  -  4.280  4.280 
Cumulatieve afschrijvingen             
en waardeverminderingen 

  
- 

  
1.427 

  
1.427 

Boekwaarde  -  2.853  2.853 
       

Investeringen  6.000  -  6.000 
Desinvesteringen  -  -  - 
Afschrijvingen  -2.000  -1.427  -3.427 
Afschrijving desinvestering  -     
Saldo  4.000  -1.427  2.573 
       
Stand per 31 december 2018       
Cumulatieve aanschaffingswaarde   6.000  4.280  10.280 
Cumulatieve afschrijvingen       
en waardeverminderingen  -2.000  -2.853  4.853 
Boekwaarde  4.000  1.427  5.427 
       
Afschrijvingspercentages  33,3%  33,3%   
 

Vorderingen 

Debiteuren 
De debiteurenvordering is als volgt te specificeren: 

 31.12.2018  31.12.2017 
 €  € 
Gefactureerde bedragen De Stormruiter 44.864   
Gefactureerde bedragen DVD De Stormruiter 64.437   
Gefactureerde bedragen Film Wad 17.715   
Gefactureerde bedragen Friesian Proms -  2.894 
 127.016  2.894 

 

Belastingen 31.12.2018  31.12.2017 
 €  € 
Te ontvangen omzetbelasting 658.174  - 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

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

 31.12.2018  31.12.2017 
 €  € 
Nog te ontvangen bijdrage Leeuwarden-Fryslân 2018 35.000   
Nog te ontvangen bijdragen merchandise 7.738   
Nog te ontvangen bijdrage sociaal programma 2.500   
Overige nog te ontvangen bedragen 5.459   
Vooruitbetaalde kosten Friesian Proms opvolgend jaar -  16.847 
Vooruitbetaalde kosten De Stormruiter   66.994 
 50.697  83.841 

 

 

Kortlopende schulden 

Belastingen 31.12.2018  31.12.2017 
 €  € 
Te betalen omzetbelasting -  76.125 
Te betalen loonheffing 725  - 
 725  76.125 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

 31.12.2018  31.12.2017 
 €  € 
Nog te ontvangen facturen De Stormruiter 78.588  - 
Nog te betalen kosten Paard van Fryslan 28.822   
Nog te betalen overige kosten 15.250   
Vooruit gefactureerde opbrengsten kaartverkoop 
show opvolgend jaar 

 
- 

  
83.019 

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

 
- 

  
1.310.932 

 122.660  1.543.951 
 

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 2018. En in bijlage II. Eindafrekening De Stormruiter. Dit is exclusief de algemene stichting 
en organisatiekosten. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Drachten,  28 juni 2019 

 

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 2018 zal toegevoegd worden aan de overige reserves. 
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Bijlage I. Eindafrekening Friesian Proms 2018 

Uitgaven  Begroting   Resultaat  
Acts met paarden  € €  
Algehele kosten acts met paarden 38.500 46.581 
Faciliteiten paardenoptredens 1.500 2.090 

 40.000 48.671 
Muziek     
Orkest 30.300 29.797 

Band 5.000 5.670 

Artiesten 55.000 53.960 

Koor 2.500 2.250 

Arena acts 1.500 3.603 

Verblijfskosten muzikanten 7.000 7.550 

 101.800 102.830 
Artistiek ontwerp en productie     
Regisseur 4.750 5.038 
Voorstellingsleiding 11.200 10.526 
Kaartverkoop en inning 1.500 1.883 

 
17.450 17.448 

Decor en techniek     
Decor en aanpassingen locatie 7.500 9.118 
Licht&Geluid 44.000 44.308 
Special effects 12.000 10.250 
Technici 4.000 4.000 
Reis en verblijfskosten techniek en productie 1.000 2.830 
Overige kosten 7.750 11.998 

 76.250 82.504 
Marketing     
Grafische vormgeving (inclusief afschrijvingen) 5.000 10.328 
Advertenties en overige uitingen 13.500 13.896 

 18.500 24.224 
Facilitair     
Productieleiding 20.000 24.504 
Evenementenverzekering 2.500 2.621 
Dagbewaking kaartcontrole, EHBO en brandweer 13.000 14.381 
Afdracht BUMA 16.500 15.702 
Overige kosten 1.250 1.424 
Onvoorzien 3.000 1.591 

 56.250 60.224 
   
Totale kosten  310.250 335.900 
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Inkomsten  Begroting   Resultaat  

 € € 
Opbrengst kaartverkoop 310.250 337.817 

 310.250 337.817 
   
Totale inkomsten  310.250 337.817 
   
   
Resultaat 0 1.917 
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Bijlage II. Eindafrekening De Stormruiter 

Kosten 
Originele 
begroting 

Bijstellingen 
Succesopties 

Budgetaanpas-
singen bestuur 

Werk. 
Begroting  Resultaat 

(bedragen in €€)       
Personeelskosten 867.916  120.000  155.570  1.143.486   1.164.095  
Kosten Paarden en acts   285.850     120.000      148.272    554.122     561.159  
Productiekosten   632.736    120.000     253.139    1.005.875     1.100.353  
Locatiekosten   527.874   112.500    82.853   723.227     798.291  
Marketing kosten   271.000             -        212.036       483.036      483.036  
Bureaukosten     77.500           -        22.500  100.000     106.202  
Front of House  -     -     300.000  300.000     325.018  
Onvoorzien     50.000   -    225.000  275.000     254.724  

       

Totaal kosten 
            

2.712.876  
             

472.500  
             

1.399.370  
            

4.584.746    
            

4.792.877  

       
Opbrengsten:       
Kaartverkoop  600.000    966.000    4.044.061    5.610.061     5.880.673  
Bijdrage Culturele 
Hoofdstad   350.000         350.000  
Bijdrage NDC Mediagroep    270.000             -   
Bijdrage KFPS in loon en 
bureaukosten medewerkers  120.000        78.472  
Huur korting WTC      40.000      40.000  
Verlaging budget licht geluid 
video o.b.v. offerte 44.000         44.000  
Sponsoring     26.000           -   
Bijdrage Gemeente 
Smallingerland        2.500         2.500  
Fondsen          -             -   
Rabobank/WTC   12.100          -   

       
Totaal baten 1.464.600             -            -             -      6.395.645  

       
Exploitatieresultaat na baten           1.602.768  

       
Uitkeringen aan garantiestellers:      
KFPS          283.375  
NDC          170.025  
Flashlight         171.680  
WTC         132.140  
Totaal uitkeringen aan garantstellers      757.220  

       
Eindresultaat             845.548  

 


