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Jaarrekening Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg 

In 2010 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de organisatie van de Open Monumentendagen, 
iedere tweede zaterdag van september, overgedragen aan de Stichting Open Monumentendag 
Leidschendam-Voorburg. 
 
Om dit te realiseren heeft de Stichting subsidie aangevraagd bij de gemeente en is ze verder op zoek 
gegaan naar partners en sponsoring om activiteiten te ontwikkelen. De volgende organisaties 
hebben de Stichting  een sponsorbijdrage gegeven in  2016: 
 

Zwart & Partners  €     350  

Sima Installatietechniek €     350  

Totaal €     700 

 
Daarnaast heeft het Van Ravesteyn Fonds een garantiebijdrage van € 750 toegezegd voor het 
realiseren van de expositie “Van telefoniste tot smartphone”. Op deze garantie hebben we 
uiteindelijk geen beroep hoeven te doen.  
 
Verder is de Stichting succesvol geweest in het verkrijgen van sponsoring in natura. Deze sponsoring 
is soms in de vorm van een volledige bijdrage van een dienst en soms als een aanzienlijke korting op 
de normale tarieven. 
 
Opmeer Drukkerij  drukken en leveren flyers, 

bijdrage in activiteitenverslag 

Optima Forma uniformeren en opmaak van 
programmakrant, posters, flyers, e.d. 

Woej inzet medewerkers en bussen voor Senioren Rondritten  

Hein Athmer beeldimpressie 

Extrabox Rijswijk opslagruimte voor materialen 

Stichting Sport en Welzijn 
Leidschendam - Voorburg 

organisatie kinderkunstproject 

Museum voor Communicatie bijdrage in expositie “Van Telefoniste tot Smartphone”  

Banketbakkerij Wesseling attentie voor eigenaren, dag-vrijwilligers en organisatie-partners 

Peter van Velzen van Restauro 
Architecten  

rondleidingen rond Sluiswachtershuis 

Rik van Koetsveld, Lions Club 
Prinses Marianne en  
St. Maartenscollege 

inzet dag-vrijwilligers 

 
 
Wij ramen de waarde van de sponsoring in natura rond de communicatie, de opslag van materialen 
en de andere activiteiten op € 5.660. 
 
Door deze sponsorgelden en – bijdragen in natura konden meerdere activiteiten worden ontwikkeld 
en konden andere activiteiten veel beter worden uitgevoerd. Mede omdat enkele  activiteiten 
financieel veel voordeliger uitvielen dan begroot, hebben wij uiteindelijk 2016 – tegen alle 
verwachtingen in - met een positief resultaat (€ 719) kunnen afsluiten. Ook in volgende jaren zullen 
wij de lijn van verstandig en behoedzaam begroten en het zoeken naar sponsorbijdragen voor 
specifieke activiteiten voortzetten.  
 
Over de operationele activiteiten heeft de Stichting al verantwoording afgelegd in het Verslag van 
Activiteiten 2016. In deze jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. 
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Staat van baten en lasten 
 
De staat van baten en lasten over 2016 ziet er als volgt uit: 
 

   

Begroot 
beschikking 

2016 
Realisatie 

2015 
Realisatie 

2016 

Kosten 
    

  

Activiteiten OMD 
 

2.600 2.871 2.178 

Materiaalkosten 
 

2.470 2.208 1.692 

Communicatie 
 

6.900 9.547 7.622 

Beheerkosten Stichting 
 

1.480 1.368 2.232 

   
13.450 15.994 13.724 

     
  

Opbrengsten 
    

  

Subsidie gemeente L-V 
 

 7.800   9.000  7.800 

Sponsoring 
  

 1.100  3.035  700  

Sponsoring in natura 
 

3.900 4.400 5.660 

Overig 
  

650  536  283  

Eenmalige baten 
    

   
13.450 16.971 14.443 

     
  

Resultaat 
  

0 977  719  

Bijzondere 
projecten     p.m. 

 
De Stichting heeft voor 2015 € 13.724 kosten gemaakt om de Open Monumentendag te organiseren. 
Dit is (na correctie voor de grotere sponsoring in nature) ongeveer € 1.500 lager dan de bij de 
gemeente ingediende begroting. Dit is het resultaat van onze inspanningen om  verschillende 
activiteiten uiteindelijk voor veel lagere kosten en/of met extra sponsoring (in natura) te realiseren.    
 
In 2016 heeft de landelijke Stichting Open Monumentendag een nieuwe sponsor gevonden. Dit is 
natuurlijk zeer positief omdat hiermee de continuïteit van dit landelijk evenement is gegarandeerd. 
De sponsoring leidt niet tot extra financiële bijdragen voor de plaatselijke comités. Wel is  nieuw 
materiaal (vlaggen etc.) vervaardigd en – in het algemeen kosteloos – beschikbaar gesteld aan de 
comités. In afwachting van de nieuwe sponsor waren wij terughoudend in de aanschaf van 
enveloppen en briefpapier, maar deze bestelling is eind 2016 gerealiseerd, al is de rekening pas in 
2017 betaald. 
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In 2016 heeft de Stichting meegewerkt aan de totstandkoming van het boek “Spraakmakende 
personen in Voorburgse prentkunst”. In dit boek vertelt historicus en schrijver drs. C.L. van der Leer 
het verhaal van 23 belangrijke personen uit de geschiedenis van Voorburg.  
De bij ieder opgenomen originele prenten komen uit de verzameling originele ertsen, gravures en 
litho’s van drs. G.M. Duijvestein.  
 
Het financiële verloop is als volgt:  
 

omschrijving

begroot 

€

realisatie in 

2016 

€

Drukwerk 8.000 9.690

Vergoeding auteurs 1.600 1.500

Vormgeving en technische uitvoering 3.100 4.460

Diverse kosten 500 190

Onvoorzien 1.100

totaal kosten 14.300 15.840

opbrengst uit verkoop 10.000 8.250

(na aftrek verkoopkosten en marge boekhandel)

sponsoring 4.300 5.000

totaal baten 14.300 13.250

resultaat (+ = nog te dekken) 0 2.590

oplage 800 1.500

  waarvan nog in voorraad 576   
 
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door:  

 Apex Group  

 C&D Makelaardij 

 Charity Stichting Rob Beers 

 De Frans Mortelmans Stichting 

 Siemens Nederland NV 

 Stichting Christiaan Huygensprijs 

 Zarafa Communicatie Software 
  
De per eind 2016 nog te dekken kosten zullen – met instemming van betrokkenen - betaald worden 
naar rato van de nog te ontvangen opbrengsten uit verkoop. Deze kosten zijn daarom niet als 
verplichting in de jaarrekening opgenomen.  
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Balans 
 
De balans per 31 december 2016 ziet er als volgt uit: 
 

BALANS  

DEBET    CREDIT    

  2015 2016   2015 2016 

        

Liquide middelen 8.904  9.779 Bestemmingsreserve 6.968 7.945 
Vooruitbetaalde bedragen  29  72 Resultaat lopend jaar 977 719 
Nog te ontvangen rente 59  20 Nog te betalen bedragen 1.423 1.307 
Nog te ontvangen opbrengsten 276     
Cadeaubonnen in voorraad 100 100    

  9.368 9.971    9.368 9.971 

        

 
De liquide middelen bestaan uit het saldo op de rekening-courant van de Stichting (NL34 RABO 
0105.8898.81) ad € 79 en de bedrijfsspaarrekening (NL16 RABO 1513.5074.51) bij de Rabobank ad 
€ 9700. Tevens hebben wij € 100 VVV bonnen in voorraad. Op de spaarrekening zijn rentebaten 
opgebouwd ad € 20, dat begin 2017 is uitbetaald. Dit is verantwoord als een nog te ontvangen rente. 
 
Eind 2016 is de factuur voor One.com ten behoeve van de hosting van de website van www.omd-
lv.nl voor het jaar 2017 al betaald. Dit is opgenomen als een vooruitbetaald bedrag. 
 
 De post nog te betalen bedragen betreft diensten die in 2016 zijn verricht, maar in 2017 zijn betaald.  
Naast de bankkosten van het laatste kwartaal 2016 (€ 13) zijn hier opgenomen de kosten voor 
aanvulling briefpapier en enveloppen (€ 840), de bijdrage kinderkunstproject (€ 200), aanschaf 
buttons en verwijsbordjes (€ 177) en andere beheerskosten (€ 75).   
 
Resultaatbestemming 

De positieve resultaten van voorgaande jaren zijn opgenomen in de bestemmingsreserve. Ook het 
positieve resultaat van 2016 van € 719 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze reserve 
wordt gebruikt voor toekomstig te organiseren Open Monumentendagen. De hoogte van de reserve 
bedraagt hierdoor eind 2016 € 8.664. . 
 
 
Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2017. 
 
w.g.     w.g. 
 
A.J. Hundepool    P.G.A. van den Kerkhoff    
(penningmeester)    (voorzitter) 
 
 
w.g.     afwezig/vakantie  w.g. 
 
N.A. de Jong    R. Hanzon    A.L.P. Steutel  
(secretaris)    (lid)     (lid) 
 

http://www.omd-lv.nl/
http://www.omd-lv.nl/

