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ALGEMENE GEGEVENS

Oprichting
De Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught is opgericht op 7 november 2007.
Op 3 november 2017 passeerde bij notaris mr. R.P.M. Oomens te Vught een akte van
wijziging, waarmee de stichting een andere naam en doelstelling kreeg. De stichting heet
sindsdien Stichting Erfgoed Vught.

Doel
De stichting Erfgoed Vught heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van belangstelling voor en de kennis van Vught en Cromvoirt, de lokale geschiedenis en cultuur en
plaatselijke gebruiken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken onder andere door het onderzoeken, bestuderen en
veiligstellen van heemkundig belangrijke roerende en onroerende goederen, oudheidkundige informatie, door het organiseren van excursies, cursussen, workshops, lezingen, publicaties en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere instellingen met
een vergelijkbaar doel.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 818666249
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17213746
Website: www.erfgoedvught.nl

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bestuur
Per 1 januari 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Drs. A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen, voorzitter
Mr. J.H.H. Theuws, secretaris
Drs. A.Th.M. Veldman, penningmeester
Drs. H.M.A.G. Smeets, lid
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Ondertekening van de jaarrekening

A.Th.M. Veldman,
Penningmeester

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
in de bestuursvergadering van 9 mei 2018

A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen,
Voorzitter

J.H.H. Theuws,
Secretaris
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat 2017)
(in euro's)
2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
NL67 RABO 0139.8953.53
NL63 RABO 1024.6794.70

2.605,58
75.908,96

2016

6.421,23
68.691,40
78.514,54

Debiteuren Atlas
- Bruna Marktveld
- Bruna Moleneindplein
Nog te ontvangen verkopen Atlas
Nog te ontvangen rente

2.478,00
1.062,00
178,50
17,99

Totaal Activa

PASSIVA

VERMOGEN
Saldo per 1 januari
Resultaat lopend boekjaar
Saldo per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen subsidie Gemeente
Vooruitontvangen bijdragen
Nog te betalen redactiekosten
Nog te betalen viewer/touchscreen
Nog te betalen kosten Atlas
Nog te betalen website en internetkosten
Nog te betalen bankkosten

Totaal Passiva

75.112,63

17,56
82.251,03

75.130,19

2017

2016

1.888,54
-13,56

771,74
1.116,80
1.874,98

13.831,00
49.950,00
5.000,00
6.413,00
5.000,00
171,15
10,90

1.888,54

33.831,00
24.400,00
15.000,00

10,65
80.376,05

73.241,65

82.251,03

75.130,19
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER
2017

(in euro's)

2017

2016

OPBRENGSTEN
Gemeente Vught (basissubsidie)
Gemeente Vught (incidentele subsidie)

6.000,00
20.000,00
16.169,00

Gemeente Vught (stimuleringssubsidie)
Grote Clubactie Rabobank

120,80

Verkopen Atlas
- 411 x € 22,50 =
- 195 x € 29,50 =
- 5 x € 30,00 =
- 1 x € 15,00 =

9.247,50
5.752,50
150,00
15,00

Schenkingen
Renteopbrengsten

17,99

167,13
41.303,79

Totaal

16.336,13

KOSTEN
Kosten Atlas
Eindredactie Standaardwerk

18.138,98
15.000,00

15.000,00

Auteurs
Boekhandelskorting 20% (Heijnen+Bruna)
Porti en verzendkosten
Kantoorkosten
Website en internetkosten
kosten viewer/touchscreen

1.014,80
82,45
87,66
412,84
6.413,00

46,68

30,00

Representatiekosten
Werkgroep Kaarten/Vught in 3D
Vergaderkosten

13,80

Boekpresentatie
Bankkosten
Totaal

RESULTAAT

153,82

142,65
41.317,35

15.219,33

-13,56

1.116,80
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN
BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Het regime voor de verslaglegging voor een stichting zonder winstoogmerk is toegepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijzen casu quo nominale
waarden.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening
Onder de balanspost Kortlopende schulden zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen
van de Gemeente Vught en sponsors/donateurs, die bedoeld zijn voor de financiering van
de uitgave van de “Geschiedenis van Vught en Cromvoirt” in 2020.
De stichting heeft 1.000 exemplaren laten drukken van de historische Atlas “Vught en
Cromvoirt in kaart”. In 2017 zijn 612 atlassen verkocht en 40 present- en recensieexemplaren weggegeven. De verkopen lopen nog door in 2018.
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OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek
De stichting heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het laten verrichten van
deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 BW.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst
Omtrent de bestemming van het resultaat is in de statuten niets vermeld.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Het bestuur stelt voor om het verlies over het boekjaar 2017 ten bedrage van € -13,56 ten
laste te brengen van het stichtingsvermogen. Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring in de bestuursvergadering van 9 mei 2018 in deze jaarrekening verwerkt.
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