Stichting 1629
’s-Hertogenbosch

Balans per 31 december 2021
(na bestemming resultaat)

31.12.2021
€

Actief
Vlottende activa
Vorderingen:
Omzetbelasting
Ov. vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31.12-2020
€

62
320
382

74
320
394

2.348

434
2.730
2.730

828
828

Passief
Kapitaal
Kortlopende schulden
Te betalen ILVB
Ov. schulden en overlopende passiva

2.430
0
300

0
820
300
2.730

Samenstellingsverklaring afgegeven

8

820
828

Stichting 1629
’s-Hertogenbosch

Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020
€

Inkomsten toneel/giften
Kosten toneel

2.844
0
2.844

6.410
4.922
1.488

Algemene kosten

294
2.550
128

290
1.198
133

Bankkosten
Saldo, resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

2.422

1.065

Stichting 1629
’s-Hertogenbosch

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven

