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Bestuursverslag 

 

Het bestuursjaar 2020 heeft in het teken gestaan van de verdere ontwikkeling van de realisatie 

van het Paard van Friesland. Een ambitieus plan waarvoor een miljoenen investering nodig is 

en allereerst de haalbaarheidsstudie afgerond dient te worden. 

Gedurende het verslagjaar zijn presentaties gehouden voor diverse instanties en partijen die 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het realiseren van dit plan. Een aantal van deze 

instanties en partijen hebben inmiddels financiële toezeggingen gedaan. Bij anderen liggen 

verzoeken hiertoe waarop nog reacties zullen volgen. Dit heeft veel tijd gevraagd van het 

bestuur, haar individuele leden en ook externen die hiervoor hun hulp hebben aangeboden.  

Wij verwachten dat we in 2021 onze haalbaarheidsstudie zullen afronden en dan een definitief 

besluit zullen nemen over de realisatie van het paard van Friesland.  

In het verslagjaar zijn geen activiteiten georganiseerd en dus geen inkomsten gegenereerd. Dit 

leidt tot een negatief resultaat over het boekjaar 2020 van € 5.427.  

Wij willen alle partijen die gedurende het jaar met ons hebben samengewerkt aan de realisatie 

van dit plan hartelijk bedanken voor hun bijdrage hieraan. Graag zetten wij deze samenwerking 

in 2021 op dezelfde wijze voort. 

Drachten, 23 maart 2021 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Faderpaard 

Tj. Wallendal 

Voorzitter  
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1. Balans per 31 december 2020 

 

  31.12.2020   31.12.2019  
  €   €  
       

Actief       

Vaste activa       

Materiële vaste activa -   1.500   

 
Vlottende activa 

 -   
 

1.500  

Voorraden:       
Handelsgoederen  -   3.000  
       
Vorderingen:       
Debiteuren -   15.579   

Belastingen -   5.139   

Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 
- 

   
4.619 

  

  -   25.337  
       
       
Liquide middelen  786.723   736.868  
       
       

TOTAAL  786.723   763.705  
       
       
       

Passief       

Eigen vermogen       

Overige reserves 751.214   759.581   
Onverdeeld resultaat (5.427)   (8.367)   

  745.787   751.214  
       
Kortlopende schulden       
Belastingen 2.512   -   
Crediteuren 828   1.414   
Overige schulden en 
overlopende passiva 

 
37.596 

   
11.077 

  

  40.936   12.491  
       
       

TOTAAL  786.723   763.705  
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2. Winst- en verliesrekening 2020 

 

 Realisatie 2020   Realisatie 2019 
  €    € 

       
Baten       
Kaartverkoop -    13.376  
Overige baten 1.474    7.325  

Som der baten  1.474    20.701 
       
       
Lasten       
Afschrijvingen -    3.927  
Stichting en organisatie 6.488    9.751  
Overige lasten 413    15.390  

Som der lasten       
  6.901    29.068 
       

Resultaat  (5.427)    (8.367) 
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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 2020 is als volgt: 

  Materiële 
vaste activa 

 Immateriële 
vaste activa 

 Totaal 

  €  €  € 

Stand per 1 januari 2020       
Aanschafprijs  6.000  4.280  10.280 
Cumulatieve afschrijvingen             
en waardeverminderingen 

  
4.500 

  
4.280 

  
8.780 

Boekwaarde  1.500  -  1.500 
       

Investeringen  -  -  - 
Desinvesteringen  (6.000)  -  (6.000) 
Afschrijving desinvestering  4.500  -  5.613 
Afschrijvingen  -)  -  (1.113) 

Saldo  (1.500)  -  (1.500) 

       
Stand per 31 december 2020       
Cumulatieve aanschaffingswaarde   -  4.280  10.280 

Cumulatieve afschrijvingen       
en waardeverminderingen  -  4.280  10.280 

Boekwaarde  -  -  - 

       
Afschrijvingspercentages  33,3%  33,3%   

 

De activa zijn in 2020 tegen de boekwaarde van € 1.500 verkocht.  

Vorderingen 

Debiteuren 

De debiteurenvordering is als volgt te specificeren: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

Gefactureerde bedragen Film Wad -  15.579 

 -  15.579 

 

Belastingen 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

Te ontvangen omzetbelasting -  5.139 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

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

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

Vooruit ontvangen facturen -  1.295 

Overige nog te ontvangen bedragen -  3.324 

 -  4.619 

 

 

Kortlopende schulden 

Belastingen 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 

Te betalen omzetbelasting 2.512  - 

 2.512  - 

 

   Overige schulden en overlopende passiva 

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
Nog te betalen kosten Paard van Fryslan 34.613  11.077 
Overige schulden 2.983  - 

 37.596  11.077 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Drachten,  23 maart 2021 

 

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 resultaat over 2020 zal in mindering worden gebracht op de overige reserves. 

 


