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Bestuursverslag bij de jaarrekening 2020 van  
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 
 
Algemene informatie over de Stichting 
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours is een onafhankelijke organisatie zonder 
winstoogmerk, statutair gevestigd te Den Haag. Het doel van de stichting is het verlenen van 
financiële steun aan de Stichting Prinses Christina Concours, het verwerven en beheren van 
geldmiddelen en het doen van aanbevelingen aan het bestuur van de Stichting Prinses Christina 
Concours over externe promotie en relatieontwikkeling.  
 
De samenstelling van het bestuur in 2020 is als volgt: 
Ad van Ginkel   Voorzitter 
Marion Klinkenberg   Secretaris 
Victor van Koolwijk   Penningmeester  
Lisette Kauer   Bestuurslid 
 
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours is statutair gevestigd in Den Haag en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41156761.  
 
Informatie over de activiteiten en de financiële positie 
Overeenkomstig de doelomschrijving volgens artikel 2 van de statuten van de stichting streeft het 
bestuur ernaar om bij alle concoursen van Stichting Prinses Christina Concours (de hoofdstichting) 
aanwezig te zijn teneinde onder het publiek ter plaatse donateurs (vrienden) te werven. Aldus is 
het bestuur geweest bij het grootste deel van de regionale finales, te weten in Haarlem, Maastricht, 
Groningen en Rotterdam. Vanwege de Coronacrisis waren de halve finales en de finale niet 
toegankelijk voor publiek. 
 
In 2020 telde de Stichting 585 vrienden (2019: 648), zijnde donateurs die schriftelijk hebben 
toegezegd een jaarlijks bijdrage te storten of in het verleden een bedrag van minimaal EUR 500,00 
hebben gestort. De minimale bijdrage is op EUR 30.00 vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de 
vrienden gevraagd hen te machtigen zodat de jaarlijkse bijdragen automatisch geïncasseerd 
kunnen worden. 382 vrienden hebben per 31 december 2020 aan dit verzoek gehoor gegeven (390 
per 31 december 2019). Sommige vrienden hebben zich verbonden voor een hoger bedrag dan 
EUR 30.00 en enkelen hebben zich gecommitteerd aan een periodieke uitkering voor een periode 
van vijf jaar.  
 
Het bestuur heeft in 2014 een beleggingsstatuut opgesteld aan de hand waarvan het vermogen 
van de Stichting wordt beheerd. 
 
De resultaten van het beleggingsbeleid over 2020 zijn een combinatie van ontvangen interesten 
op de tegoeden die we bij een aantal banken hebben en mutatie in de waardering van de 
portefeuille beleggingen die we bij van Lanschot hebben. Deze portefeuille is door van Lanschot 
samengesteld en wordt door hen beheerd aan de hand van ons beleggingsstatuut en periodiek 
overleg met hen.  
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Informatie over het bestuur 
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Het 
bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar. In 2020 bedroeg het aantal vergaderingen 2 (2019: 
2). 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de 
Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Directe onkosten worden vergoed. 
 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot 
verlenging met één termijn. Het bestuur streeft ernaar binnen twee maanden na het ontstaan van 
een vacature een nieuwe bestuurder te benoemen. 
 
Toekomstparagraaf 
Eind 2020 is de (jaarlijkse) “vriendenmailing” verstuurd, waarbij de vrienden verzocht werden hun 
toegezegde donatie voor het jaar 2021 te doen. Daarbij is de gebruikelijke informatie van de 
directeur van de hoofdstichting gevoegd over het reilen en zeilen van het concours en over de 
voorgenomen activiteiten in 2021. 
 
De inkomsten uit donatiebijdragen voor 2021 zullen in lijn met de afgelopen jaren naar verwachting 
licht dalen. De onzekerheid ten aanzien van de beleggingsresultaten maken het lastig een 
verwachting uit te spreken voor de totale inkomsten in 2021 van de Stichting. De bestedingen in 
2021 zullen naar verwachting in lijn zijn met de bestedingen in 2020. Voor 2021 is vooralsnog geen 
aanwending van het Pan Fonds Prinses Christina Concours voorzien. 
 
De uitbraak van het corona crisis en de ontstane coronacrisis heeft uiteraard ook impact gehad op 
de vermogensportefeuille van de stichting. Het beleggingsresultaat over het jaar 2020 was echter 
nog steeds positief. De grote onzekerheid rondom de lange termijn effecten maken het niet mogelijk 
de impact te kwantificeren.  
 
Gezien de doelstelling van de stichting en de grote fluctuaties in opbrengsten en 
onvoorspelbaarheid van de kosten acht het bestuur het niet noodzakelijk om een begroting op te 
stellen. 
 
Den Haag, 29 juli 2021 
 
 
De voorzitter, A. van Ginkel 
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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 
 

 

ACTIVA In EUR 2020 2019
Vaste activa

Financiële vaste activa 1 882.893            853.129            
Totaal Vaste activa 882.893            853.129            

Vlottende activa
Overige vorderingen 2 303                    1.245                 
Liquide middelen 3 623.083            624.668            

Totaal Vlottende activa 623.386            625.913            

Totaal ACTIVA 1.506.279 1.479.042

PASSIVA
Reserves 4

Continuiteitsreserve 25.000              25.000              
Bestemmingsreserve Prinses Christina Concours 1.456.325        1.400.461        

Totaal Reserves 1.481.325        1.425.461        

Fondsen
Pan Fonds Prinses Christina Concours 5 19.649              32.199              

Totaal Fondsen 19.649              32.199              

Kortlopende schulden
Overige schulden 6 5.305                 21.382              

Totaal Kortlopende Schulden 5.305                 21.382              

1.506.279 1.479.042
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

  
      
      
 
 
 

     

Bestemming resultaat   2020  2019 
 

Toegevoegd/onttrokken aan bestemmingsreserve 
Prinses Christina Concours 

  55.864  -12.641 

     

  55.864  -12.641 
      

 
  

In EUR 2020 2019
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 7 29.602 32.834
Totaal Baten 29.602 32.834

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling

Financiele bijdrage Prinses Christina Concours 0 130.000
Kosten van beheer en administratie

Diverse lasten 3.805 4.580
Totaal Lasten 3.805 134.580

Saldo financiele baten en lasten
Rentebaten en baten uit beleggingen 8 30.067 89.104

Saldo baten en lasten 55.864 -12.641
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 `fondsenwervende 
instelling’. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

De baten en lasten, voor zover gerealiseerd, worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 

 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen vermogensportefeuille wordt gewaardeerd tegen reële 
waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt.  

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de in baarheid van 
de vorderingen. 

Resultaatbepaling 

Ontvangsten tussen 1 januari en 31 augustus die voortvloeien uit donaties worden als baten in het 
betreffende boekjaar verantwoord. Ontvangsten tussen 1 september en 31 december worden als baten 
verantwoord in het volgende boekjaar, omdat deze betrekking hebben op het volgende jaar, tenzij 
begunstigers specifiek aangeven op welk jaar hun bijdrage betrekking heeft. Lasten worden verantwoord in 
het jaar waarop zij betrekking hebben, voor de bijdrage aan de Stichting Prinses Christina Concours wil dit 
zeggen dat de lasten genomen worden in het jaar waarin de toezegging is gedaan. 

.  
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 
 
Balans per 31 december 2020 
 

1 Financiële vaste activa 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Van Lanschot Vermogen   
Stand per 1 januari 853.129 765.270 
Storting 0 0 
Resultaat 32.834 87.859 
    

 882.893 853.129 

2 Vorderingen 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
   
Interest 303 1.244 
   

 303 1.244 
 

3 Liquide middelen 
 2020 2019 
 EUR EUR 
   
ABN Amro 592 721 
Van Lanschot 24.381 23.968 
Rabobank 598.110 599.980 
   

 623.083 624.668 

            

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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4 Reserves 
 2020 2019 
 EUR EUR 

 
Continuïteitsreserves 25.000 25.000 
   

 25.000 25.000 
 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
 
Bestemmingsreserve Prinses Christina Concours   
Stand per 1 januari  1.400.461 1.413.102 
Resultaatbestemming boekjaar 55.864 -12.641 
   

 1.456.325 1.400.461 

Continuïteitsreserves 

De continuïteitsreserves zijn de minimale reserves die worden  aangehouden met als doel het waarborgen 
van de continuïteit van de stichting. Deze reserves zijn voldoende om de vaste lasten van de stichting 
gedurende een aantal jaren te voldoen. 

Bestemmingsreserve Prinses Christina Concours  

De bestemmingsreserve Prinses Christina Concours is gevormd om de tekorten van het Prinses Christina 
Concours aan te vullen indien noodzakelijk. 

 

5 Fondsen 
 2020 2019 
 EUR EUR 
 
Pan Fonds Prinses Christina Concours   
Stand per 1 januari 32.199 39.824 
 
Onttrekking in boekjaar 

                                                                                         
-12.550 -7.625 

Oprenting 0 0 
   

 19.649 32.199 

 

Het Pan Fonds Prinses Christina Concours is door de schenker geoormerkt met als doel: het verlenen van 
steun aan de stichting Prinses Christina Concours om de stichting in staat te stellen gehandicapte jongeren 
te inspireren om naar klassieke muziek te luisteren en hen te motiveren een instrument te bespelen. Dit jaar 
is een bedrag ad EUR 12.550 aan het fonds onttrokken om bij te dragen aan de stichting Prinses Christina 
Concours. 
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6 Kortlopende schulden 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
   
Vooruit ontvangen  donaties  2.745 18.750 
 
Overige schulden 2.500 2.633 
   

 5.245 21.382 

 

 

 2020 2019 
 EUR EUR 
Vooruit ontvangen donaties   
Stand per 1 januari  18.750 25.465 
Onttrekking -18.750 -25.465 
Toevoeging 2.745 18.750 
   

 2.745 18.750 
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

7 Baten uit eigen fondsenwerving 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
   
Donaties en giften 29.602 32.834 
   

 29.602 32.834 

8 Saldo financiële baten en lasten 
 
 2020 2019 
 EUR EUR 
   
Interest 303 1.245 
Koersresultaten  29.764 87.859 
   

 30.067 89.104 

 

Bestedingen aan doelstelling 

De financiële bijdragen aan de stichting Prinses Christina Concours betreft de bijdragen welke gedaan 
wordt aan de Stichting Prinses Christina Concours. In 2020 is er een bijdrage van € 0 betaald ter dekking 
van een tekort in de exploitatie (2019: € 130.000). 

 

In 2020 is 0% van de lasten besteed aan de doelstelling (2019: 97%). 

In 2020 is 0% van de baten besteed aan de doelstelling (2019: 107%) 

 

Ondertekening 

 

Den Haag, 29 juli 2021 

 

Namens het bestuur: 

 
A. van Ginkel, voorzitter    V. van Koolwijk, penningmeester 
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Samenstellingsverklaring boekjaar 2020 

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Princes Christina Concours te ’s-
Gravenhage vestigingsplaats is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de Baten- en 
lasten overzicht over 
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 
van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 
de vooraccountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW)2. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van het Princes
Christina Concours. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat 
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 
VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
Wij vestigen de aandacht m.b.t. tot corona op punt niet in de balans opgenomen 
verplichtingen in de toelichting van de jaarrekening. Deze conditie kan duidde op het bestaan 
van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen  
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bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Desondanks zijn wij met u nog 
steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het 
verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. 

 
Den Haag, 29 juli 2021  
 
Taxture Audit B.V. 
 
 
 
 
 
D. Beck RA  


