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Inleiding 
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 vraagt de Stichting jaarlijks subsidie aan bij de 

gemeente  

Over de operationele activiteiten heeft de Stichting al uitgebreid verantwoording afgelegd in het 

Verslag van Activiteiten 2019. In deze jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven.  

Voorafgaande aan de financiële verantwoording wordt hier inzage gegeven in de sponsorbijdragen 

die in 2019 ontvangen zijn. Mede dankzij de bijdragen van onderstaande organisaties lukt het om 

ieder jaar weer een mooi en veelzijdig programma aan te kunnen bieden. 

De volgende organisaties hebben een in 2019 sponsorbijdrage gegeven: 

Zwart & Partners notarissen 
 

€ 350 

Sima Installatietechniek 
 

€ 350 

 € 700 

 

Verder is de Stichting succesvol geweest in het verkrijgen van sponsoring in natura. Deze sponsoring 

vindt soms in de vorm van een volledige bijdrage van een dienst plaats en soms in de vorm van 

kortingen op de normale tarieven. Voor 2019 vallen in dit verband onderstaande organisaties te 

noemen.  

 

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

Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-
Voorburg 

Bijdrage aan activiteiten rond Huygens’ Hofwijck 

Lions Club Voorburg Prinses Marianne  Inzet dag-vrijwilligers  

Bakkerij Klink  Attentie voor deelnemende monumenten en 
vrijwilligers 

 

De financiële waarde van de sponsoring in natura wordt geraamd op een bedrag van € 3.000. Dit ligt 

lager dan de voorgaande jaren voornamelijk vanwege het wegvallen van sponsoring in natura door 

een drukker. Daar is een goed alternatief voor gevonden in de vorm van een internet drukkerij 

waardoor de totale drukkosten lager zijn uitgekomen dan in voorgaande jaren.  
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Financieel resultaat  
 

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.301.   

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag voert een voorzichtig beleid ten aanzien van het 

doen van uitgaven en waar mogelijk wordt altijd gezocht naar de meest gunstige vorm van 

financiering. Dat heeft in 2019 geleid tot een positief resultaat, vooral als gevolg van het feit dat de 

kosten voor activiteiten lager lagen dan in 2018 en een deel van de communicatiekosten gedeeld zijn 

met het Huygens festival.  

 

Staat van Baten en Lasten  
 

De staat van baten en lasten over 2019 ziet er als volgt uit (bedragen in euro’s). 

   Realisatie 2019    Begroting 2019 
  

Verschil 

Kosten         

Activiteiten kosten                           2.513                             2.600                             -87  

Materiaal kosten                           1.476                             2.000                           -524  

Communicatie kosten                           4.791                             7.400                        -2.609  

Beheerskosten                           1.421                             1.450                             -29  

Totaal kosten                        10.200                           13.450                        -3.250  

        

Baten         

Subsidie gemeente L-V                           7.800                             7.800                            -    

Sponsoring activiteiten                              700                             1.100                         - 400  

Sponsoring in natura                           3.000                             4.500                       -1.500  

Overige opbrengsten                                   1                                  50                             -49  

Totaal baten                         11.501                         13.450                      -1.949  

  
 

    

Resultaat (negatief = verlies)                          1.301                                 -                          1.301  

 

 

De Stichting heeft voor 2019 € 10.200 kosten gemaakt om de Open Monumentendag te organiseren. 

Dit is lager dan de begroting zoals deze is ingediend bij de gemeente. Een deel van deze kosten is niet 

gefactureerd aan de Stichting Openmonumentendag omdat het hier gaat over een dienstverlening, 

zonder dat hiervoor facturen worden verstuurd (de bijdrage in natura). In totaal gaat het over een 

bedrag van € 3.000.  

Zonder deze bijdrage zouden de kosten wel degelijk opgetreden zijn. Vandaar dat in de presentatie 

ervoor gekozen is dit zichtbaar te maken aan zowel de kosten- als aan de opbrengstenzijde  
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In vergelijking met 2018 is er minder uitgegeven aan activiteiten. In 2018 was sprake van een aantal 

duurdere activiteiten (Scratch concert, Pax Romana) terwijl het in 2019 gelukt is om met minder 

kosten toch een heel geslaagde dag te organiseren.  De ervaring leert wel dat steeds vaker hogere 

bedragen betaald moeten worden om een interessant programma te realiseren. Naar verwachting 

zal zich dat de komende jaren ook weer voordoen.  

De communicatie kosten worden vooral veroorzaakt door (promotie-)drukwerk, programmakrant en 

bevestigingskosten van vlaggen en banieren.  Een derde van de kosten van de programmakrant is – 

omdat er sprake was van een gezamenlijke communicatie uiting – doorbelast aan het Huygens 

festival.  

De beheerskosten betreffen voornamelijk de kosten voor intern drukwerk (waaronder het 

Activiteitenverslag), nieuw aangeschafte banieren en de kosten van representatie. De beheerskosten 

zijn uitgekomen op het daarvoor begrote bedrag.  

De opbrengsten liggen lager dan het bedrag zoals dat opgenomen is in de begroting. Dit wordt vooral 

verklaard door lagere opbrengsten op sponsoring (zowel in geld als in natura). Omdat relatief snel 

duidelijk werd dat het programma goed bekostigd kon worden uit de daarvoor beschikbare middelen 

is minder actief gezocht naar externe sponsoren. Dat kan beter bewaard worden voor jaren waarin 

dat harder nodig is.  

Balans 
De balans per 31 december 2019 is als volgt (bedragen in euro’s)  

DEBET       CREDIT     

              

  2019 2018     2019 2018 

              

Liquide middelen          11.524           10.023    Bestemmingsreserve          9.549             9.725  

Vooruitbetaalde rekeningen                 79                183    Resultaat lopend jaar          1.301               -176  

       Nog te betalen (2019)             625                657  

        Nog te betalen (2018)             127    

              

           11.602           10.206             11.602           10.206  

 

De liquide middelen bestaan uit het saldo op de rekening-courant van de Stichting (NL34 RABO 

0105.8898.81) en de bedrijfsspaarrekening (NL16 RABO 1513.5074.51) bij de Rabobank.  

Eind 2018 is de factuur ten behoeve van de hosting van de website van www.omd-lv.nl voor het jaar 

2019 al betaald. Dit is opgenomen als een vooruitbetaald bedrag.  

De post nog te betalen bedragen betreffen diensten die in 2019 zijn verricht, maar in 2020 zijn 

betaald. Hieronder zijn opgenomen de kosten van de borrel voor vrijwilligers en het optreden van de 

hoornblazers. Uit het jaar 2018 stamt een nog niet ontvangen factuur van Woej voor het transport 

van de ouderen.  

about:blank
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Resultaatbestemming 

De positieve resultaten van voorgaande jaren zijn opgenomen in de bestemmingsreserve. Het 

positieve resultaat van 2019 van € 1.301 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze 

reserve wordt gebruikt voor toekomstig te organiseren Open Monumentendagen. De hoogte van de 

reserve bedraagt hierdoor eind 2019 € 10.840. 

 

 

Deze jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van …….. 

 

w.g.     w.g.     w.g. 

 

 

C.A. Postema    N.A. de Jong     T. Sluijters 

(Voorzitter)    (Secretaris)     (Penningmeester)

    

 

 

 


