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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 9 januari 2015 vond de showavond van Stichting Faderpaard plaats in WTC Expo, Leeuwarden. 

Deze voorstelling ‘Relatie tussen mens & paard’ is het tweede project van de stichting. De eerste 

voorstelling ‘Faderpaard’ was een muziektheatershow vol passie en poëzie. De tweede voorstelling in 

2015 was een voorstelling gebaseerd op de relatie tussen mens & paard. In een uitverkocht WTC 

Expo kregen de bezoekers een indruk van de diverse disciplines van het Friese paard middels 

verschillende acts. De rode draad vormde de jeugdige Erica Matherly (afkomstig uit de VS) en haar 

vurige wens een paard te krijgen. Diverse acts passeerden de revue: De Friese tuigpaarden, 

carrouselgroep Phaïdra, zanger/ruiter Gerrit Breteler en Mintsje de Boer, Horse in a Bubble, 

tandemrijders, een 6-span, Joey uit de musical War Horse en als topact de kür op muziek van Cheré 

Burger met Anders 451 live onder begeleiding van pianist Wibi Soerjadi.  

Wederom een bijzondere productie met 70 Friese paarden, 100 acteurs, musici, ruiters, vrijwilligers 

en 5.000 bezoekers. De stichting ziet terug op een mooie succesvolle avond  waarmee de doelstelling 

is behaald.   

Verder heeft het verslagjaar in het teken gestaan van de voorbereidingen voor een te realiseren 

productie tijdens Culturele Hoofdstad 2018. In het verslagjaar heeft hiervoor voorbereidend 

onderzoek plaats gevonden. De kosten hiervoor bedroegen in het boekjaar Euro 5.750, financiering 

hiervan heeft plaats gevonden middels een bijdrage van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch 

Paarden-Stamboek”.  

Het boekjaar van de stichting is geëindigd met een positief resultaat van Euro 11.406, hetgeen boven 

de begroting is.  Wij willen alle betrokken mensen hartelijk danken voor hun inzet aan de stichting.   

 

Drachten, 16 juni 2016 

  

 

 

Namens het bestuur van Stichting Faderpaard 

Tj. Wallendal Voorzitter         
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1. Balans per 31 december 2015 

 

  31.12.2015   31.12.2014  
  €   €  
       

Actief       

Vlottende activa      

Vorderingen:       

Belastingen -   1.011   

Debiteuren 95.247   -   

Overige vorderingen en 

overlopende activa 

 

15.012 

   

14.082 

  

  110.259   15.093  

       

Liquide middelen  75   1.204  

       

TOTAAL  110.334   16.297  

       

Passief       

Eigen vermogen       

Onverdeeld resultaat  11.406   -  

       

Kortlopende schulden       

Belastingen  7.130   -  

Crediteuren  4.772   16.297  

Overlopende passiva  87.026   -  

       

TOTAAL  110.334   16.297  
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2. Winst- en verliesrekening 2015 

 

 Realisatie 2015  Begroting 2015  Realisatie 2014 

  €   €   € 

Baten         

Kaartverkoop 63.905   56.750   393.690  

Subsidie -   -   72.500  

Sponsoring -   -   21.280  

Overige baten -   -   2.089  

Bijdrage KFPS 5.750   -   42.104  

Som der baten  69.655   53.750   531.663 

         

Lasten         

Acts met paarden 25.542   30.500   59.533  

Muziek 4.376   5.000   57.000  

Artistiek, ontwerp 

en productie 

 

1.489 

   

1.500 

   

24.588 

 

Dekor en techniek 8.989   5.600   198.058  

Facilitair 12.102   14.150   192.464  

Kosten CH2018 5.750        

Som der lasten  58.249   56.750   531.663 

         

Resultaat  11.406   0   0 
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3. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

3.1 Gehanteerde grondslagen 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van 

het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten. 

 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. 

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 

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.  

Overige vorderingen en effecten 

Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met 

bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd 

tegen kostprijs. 
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3.2 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Belastingen 

De te vorderen belasting betreft omzetbelasting 

Debiteuren 

De debiteurenvordering eind 2015 is als volgt te specificeren: 

 31.12.2015 

 € 

Gefactureerde bedragen showavonden 2016 77.142 

Te vorderen van Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ 18.105 

 95.247 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

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

 31.12.2015  31.12.2014 

 €  € 

Subsidie Gemeente Leeuwarden -  2.500 

Vooruitbetaalde kosten show opvolgend jaar 7.922  11.582 

Vooruitbetaalde kosten m.b.t. ANBI status 1.340  - 

Vooruitbetaalde kosten show 2018 5.750  - 

 15.012  14.082 

 

Kortlopende schulden 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren 

 31.12.2015  31.12.2014 

 €  € 

Te betalen kosten show opvolgend jaar -  16.297 

Vooruitgefactureerde opbrengsten kaartverkoop 

show opvolgend jaar 

 

72.776 

  

- 

Vooruit ontvangen bijdrage CH 2018 14.250  - 

 87.026  16.297 
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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 ‘Show 2015; Relatie tussen mens & paard’. Dit is exclusief de kosten en daarvoor 

ontvangen bijdrage CH2018. 

 

Drachten, 28 juni 2016 

 

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 bestuur zal worden voorgeteld het positief resultaat over 2015 toe te voegen aan de overige reserves.  
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Bijlage I. Eindafrekening ‘Show 2015; Relatie tussen mens en paard’ 

Uitgaven  Begroting   Resultaat  
  

Acts met paarden     

Esther Liano (Horse in a Bubble met kinderen)  €        4.000,00   €        2.300,00  

Jolanda Schreuder  €        3.200,00   €        3.500,00  

Wibi Soerjadi (incl. huur piano en geluid)  €     10.000,00   €      11.266,92  

War Horse  €        3.800,00   €        1.022,98  

Phaidra  €        1.000,00   €            826,45  

Rubrieken tuigpaarden  €        1.000,00   €        2.120,00  

Egberdina Hoeve - Show omgekeerd klavertje 3 en 5-span  €           500,00  €        1.276,50  

Verblijfskosten acts met paarden  €        5.000,00   €        2.229,25  

Overige (onvoorziene) kosten  €        1.500,00   €        1.000,01  

   €     30.500,00   €      25.542,11  

Muziek     

Gerrit Breteler & Mintsje de Boer incl. koor  €        5.000,00   €        4.376,45  

   €        5.000,00   €        4.376,45  

Artistiek ontwerp en productie     

Regisseur  €        1.500,00   €        1.489,00  

   €        1.500,00   €        1.489,00  

Dekor en techniek     

Dekor en aanpassingen locatie  €        1.350,00   €        2.739,00  

Geluid  €        4.250,00   €        6.250,00  

   €        5.600,00   €        8.989,00  

Facilitair     

Advertenties en overige uitingen  €        1.500,00   €        1.511,73  

Kaartverkoop en inning  €        1.000,00   €            300,00 

Evenementenverzekering  €        1.000,00   €            851,63  

Stichting en organisatiekosten  €        3.000,00   €        3.675,16  

Dagbewaking kaartcontrole  €        5.000,00   €        4.583,16  

Onvoorzien  €        2.650,00   €        1.180,00  

   €     14.150,00   €      12.101,68  

  

Totale kosten  €    56.750,00 €  52.498,24 

   

 Inkomsten 

  Opbrengst kaartverkoop  €     56.750,00   €      63.904,54  

   €     56.750,00   €      63.904,54  

Totale inkomsten €     56.750,00 €  63.904,54 

Resultaat €               0,00 €  11.406,30 

 


