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Balans per 31 december 2020 

        
(na bestemming resultaat)    31.12.2020    31.12-2019 
Actief   €    € 
        
Vlottende activa        
Vorderingen:        
Omzetbelasting 74    6.582   
Ov. vorderingen en overlopende activa 320    10.833   
 394    17.415   
        
Liquide middelen 434    10   
   828    17.425 
   828    17.425 

        
        
Passief        
Kapitaal   8          -1.057 
        
Kortlopende schulden        
Te betalen ILVB 0    17.661   
Ov. schulden en overlopende passiva 820    821   
   820    18.482 
   828    17.425 
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Staat van baten en lasten over 2020 

     2020  2019 
       € 
        
Inkomsten toneel     6.410  48.408 
Kosten toneel     4.922  -48.566 
     1.488  -158 
        
        
Algemene kosten     290  823 
     1.198  -981 
Bankkosten     133  76 
        
Saldo, resultaat     1.065  -1.057 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Algemeen 
Informatie over de rechtspersoon 
De Stichting 1629 is opgericht op 1 februari 2019 en is feitelijk en statutair gevestigd op 
Hinthamerstraat 94, 5211MS te ‘s-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 73894850. 

Activiteiten 
Stichting 1629 heeft tot doel: 
*het bevorderen van de bekendheid van (cultureel) erfgoed en het ondersteunen van de goede  
  doelen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch. 
*het publiekelijk, tegen betaling, vertonen van culturele toneelstukken, composities ed  
  rondom o.a. het jaar 1629. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid welke individueel worden bepaald. 

Baten en lasten 
De baten bestaan uit giften en entreegelden voor voorstellingen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum  
Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening 2020 zijn in Nederland als gevolg van 
COVID-19 maatregelen getroffen ter voorkoming van verdere verspreiding en besmetting 
hiervan. Deze maatregelen hebben verregaande economische gevolgen, echter de Nederlandse 
overheid heeft aangekondigd dat haar beleid er op gericht is de economische gevolgen van de 
crisis zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen treffen ook Stichting 1629. Na de 
lockdown zijn er geen voorstellingen meer geweest. Door de uitbraak van het coronavirus en 
de ontstane coronacrisis zijn de omzet en kosten van Stichting 1629 flink gedaald. De 
verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de Stichting over 2021 nog steeds negatief 
zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledige impact van de uitbraak 
van het coronavirus nog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de wijze waarop 
de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. We doen er alles aan om binnen de 
omstandigheden onze activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij volgen wij de 
richtlijnen van het RIVM. Naar onze inschatting verwachten wij de komende periode volledig 
in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien en kunnen de activiteiten worden 
voortgezet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


