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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw s ch ng.
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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw s ch ng, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 78.010 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -42.783,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van S ch ng Vrienden van de Pieterskerk te Leiden is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informa e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra eve verwerking en ﬁnanciële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e klopt en dat u ons alle
relevante informa e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hee voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S ch ng Vrienden van de
Pieterskerk. 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.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor dienstverlening,
waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Deze kunnen u op aanvraag worden toegezonden.
Inschrijving K.v.K. nr.: 27292147.
A member of RBI, a worldwide association of independant accountancy firms and business adviser.

S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

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

Voor een nadere toelich ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
3

ALGEMEEN

3.1

Gegevens S ch ng Vrienden van de Pieterskerk

S ch ng Vrienden van de Pieterskerk is opgericht op 18 juni 1974. Op 19 mei 1999 hee er een
statutenwijziging plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat bij het opmaken van de jaarstukken uit de volgende leden:
- M.H. Maas Geesteranus
- K. van Oort
- G.A.C.M. Hurkmans

Het doel van de s ch ng is:
De s ch ng hee ten doel het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Pieterskerk
te Leiden, als kerkgebouw en als cultuur-historisch monument en de instandhouding van dat gebouw en zijn
inrich ng overeenkoms g de statuten van de S ch ng Pieterskerk Leiden.
ANBI-status:
S ch ng Vrienden van de Pieterskerk is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende ﬁnancieringsstructuur af te leiden:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

58.693

101.476

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

1.351
76.659

1.346
116.517
78.010

117.863

Af: kortlopende schulden

19.317

16.387

Werkkapitaal

58.693

101.476

Tot het verstrekken van nadere toelich ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Stolp+KAB
adviseurs en accountants

E.H.C. Toet
Accountant-Administra econsulent

E.H. Mooijman
Accountant-Administratieconsulent
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Algemeen
De S ch ng Vrienden van de Pieterskerk Leiden hee tot doel het wekken van belangstelling in brede kring
voor het behoud van de Pieterskerk Leiden, als kerkgebouw en als cultuur-historisch monument en de
instandhouding van dat gebouw en zijn inrich ng overeenkoms g de statuten van de S ch ng Pieterskerk
Leiden. Het doel is met name gericht op het verwerven van fondsen voor de verbetering van de exploita e
van het gebouw onder verantwoordelijkheid van de S ch ng Pieterskerk Leiden.
De zi ngsduur in de bestuursleden is drie jaar. De leden zijn tweemaal herbenoembaar en treden af volgens
een rooster van a reden.
Samenstelling bestuur
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit vier personen:
de heer drs. J. Th. Hoekema (1952)
voorzi er S ch ng Vrienden van de Pieterskerk namens de RvT
2e herbenoeming per 2018, a reden uiterlijk in 2021.
Hoofdfunc e: senior consultant PA Interna onal, Brussel
Nevenfunc es:
* Voorzi er S ch ng Vrienden van de Pieterskerk Leiden
* Voorzi er Raad van Advies Muziek- en Dansopleiding Prins Claus Conservatorium, Hanze
Hogeschool Groningen
* Voorzi er bestuur Kuns ort Vij uizen
* Lid Bestuur Na onale Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Amsterdam
* Lid bestuur Bakkerijmuseum Medemblik
* Lid bestuur S ch ng English Theater Den Haag
Mevrouw S. Verschoor (1970)
secretaris
benoeming 2017, herbenoeming 2020, a reden uiterlijk 2023
Hoofdfunc e: Strategisch Adviseur Woningmarktregio Haaglanden
Nevenfunc es:
* Bestuurslid Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
* Bestuurslid Talentontwikkeling D66 Zuid-Holland
* Lid redac eraad jdschri Idee - Mr. Hans van Mierlo S ch ng
Mevrouw mr. B. ter Kuile (1976)
penningmeester
benoeming 2014, herbenoeming 2017, a reden uiterlijk 2020
Hoofdfunc e: Eigenaar Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders
Nevenfunc es:
* Bestuurslid Koninklijke Beroepsorganisa e van Gerechtsdeurwaarders
* Inkomend voorzi er 3 October Gilde (per 10-3-2020)
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

Mevrouw mr. S. Hemmes (1972)
lid
benoeming 2017, herbenoeming 2020, a reden uiterlijk 2023
Hoofdfunc e: Eigenaar SAS for Expats
In 2019 hebben zich geen muta es voorgedaan in het bestuur.
Inmiddels bestaat het nieuwe bestuur uit:
- M.H. Maas-Geesteranus - Voorzi er
- K. van Oort - Penningmeester
- G.A.C.M. Hurkmans - Secretaris
Beloning
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Eventuele gemaakte onkosten kunnen worden
gedeclareerd, in 2019 zijn er geen onkosten gedeclareerd.
Werkwijze bestuur
De taken en bevoegdheden van het bestuur, zoals vastgelegd in de statuten, stemmen overeen met de
bepalingen van de Governance Code Cultuur. Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar.
In 2019 vergaderde het bestuur vier keer, waarvan drie keer in aanwezigheid van de direc e van de S ch ng
Pieterskerk Leiden. Door het bestuur zijn in 2019 besproken en formeel goedgekeurd:
 de jaarrekening 2018;
 ac viteiten ledenwerving, waaronder: Vriendenmagazine en Vriendenevent.
Daarnaast kwamen aan de orde:
 de algemene gang van zaken;
 de tussen jdse ﬁnanciële resultaten, de kwartaalcijfers;
 de afstemming van de ledenac viteiten met de S ch ng Pieterskerk Leiden.
Gebeurtenissen na balansdatum inzake coronacrisis
In maart 2020 maakte minister-president Mark Ru e bekend dat, in verband met het onder controle krijgen
van het Coronavirus Covid-19, iedereen geacht wordt thuis te werken. Daarnaast worden alle evenementen
met honderd personen verboden. Drie dagen later werd daar aan toegevoegd dat er sprake dient te zijn van
'social distancing', de richtlijn daarbij is anderhalve meter rondom iedere persoon. Op 7 april 2020 gee
Ru e aan dat het 'nieuwe normaal' een anderhalve meter samenleving is. Er wordt direct van uit gegaan dat
dit tot ver in 2021 of mogelijk zelfs 2022 zal gaan duren.
Het verdienmodel van de Pieterskerk Leiden valt direct na 12 maart volledig weg. De anderhalve meter
richtlijn maakt zo goed als alle reguliere en terugkerende evenementen in de Pieterskerk Leiden voorlopig
onmogelijk. Ondersteuning vanuit de Vrienden van de Pieterskerk Leiden is in deze zware jden meer dan
ooit nodig. In juni 2020 is in samenwerking met de S ch ng Pieterskerk Leiden en de Orde van St. Pieter een
extra steunproject gelanceerd.
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
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Financiële informa e 2019
Voor een toelich ng op de ﬁnanciële informa e over 2019 verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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JAARREKENING

S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)
31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

ACTIVA
Vlo ende ac va
Vorderingen

(1)

Overlopende ac va
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(2)

1.351

1.346

76.659

116.517

78.010

117.863

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Overige reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

58.693

101.476

(4)

1.044
18.273

-9-

6.290
10.097
19.317

16.387

78.010

117.863

S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisa e
2019

Realisa e
2018

€

€

Baten

(5)

100.290

94.876

Budgetaire lasten

(6)

55.035

65.909

Beheerlasten
Kosten Vriendenbericht / Vriendenlezing
Sponsoring Pieterskerk Gala
Schenkingen S ch ng Pieterskerk Leiden
Diverse lasten

(7)

8.670
2.861
76.250
-40

9.355
7.818
855
65.000
-

87.741

83.028

-42.486
-297

-54.061
-573

-42.783

-54.634

Baten
Lasten

(8)
(9)

Saldo voor ﬁnanciële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(10)

Saldo

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
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3

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

3.1

ALGEMEEN

Ac viteiten
De ac viteiten van S ch ng Vrienden van de Pieterskerk (geregistreerd onder KvK-nummer 41165062),
statutair geves gd te Leiden, bestaan voornamelijk uit het wekken van belangstelling in brede kring voor het
behoud van de Pieterskerk te Leiden, als kerkgebouw en als cultuur-historisch monument en de
instandhouding van dat gebouw en zijn inrich ng overeenkoms g de statuten van de S ch ng Pieterskerk
Leiden.
S ch ng Vrienden van de Pieterskerk is feitelijk geves gd op Kloksteeg 16, 2311 SL te Leiden.
3.2

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Scha ngen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van S ch ng Vrienden van de Pieterskerk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur scha ngen maakt die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelich ng op de betreﬀende jaarrekeningposten.
3.3

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac va
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een loop jd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
3.4

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreﬀen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

7.985
-7.985

8.867
-8.867

-

-

769
582

764
582

1.351

1.346

Overlopende ac va
Rekening-courant S ch ng Pieterskerk Leiden
Diversen
Waarborgsom

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

31-12-2019

31-12-2018

€

€

2. Liquide middelen

NL22 ABNA 0881 5283 07 Bestuurrekening
NL53 ABNA 0815 5458 27 Zakelijk Flexibel Deposito
NL77 INGB 0003 2054 54 Zakelijke Rekening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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71.796
4.858
5

1.503
115.000
14

76.659

116.517

S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

3. Reserves en fondsen

Overige reserves

58.693

101.476

2019

2018

€

€

101.476
-42.783

156.110
-54.634

58.693

101.476

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

De overige reserves zijn gedeeltelijk bedoeld om de con nuïteit van de s ch ng te waarborgen. De overige
reserves zijn geheel vrij besteedbaar.
4. Kortlopende schulden

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Crediteuren
Crediteuren

1.044

6.290

483
7.870
1.210
1.210
7.500

65
32
2.500
7.500

18.273

10.097

Overlopende passiva
Vooruitontvangen dona es
Rekening-courant S ch ng Pieterskerk Leiden
Rente- en banklasten
Nog te betalen lasten jaarrekening 2018 aan S ch ng Pieterskerk Leiden
Reservering lasten jaarrekening
Reservering administra ekosten S ch ng Pieterskerk Leiden

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
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3.6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisa e
2019

Realisa e
2018

€

€

5. Baten

Dona es en bijdragen
Sponsorac e Pieterskerkgala
Resultaat eﬀecten
Legaten

22.540
74.750
3.000

18.779
72.125
3.972
-

100.290

94.876

55.035
-

65.455
454

55.035

65.909

1.210
7.500
-40

605
1.250
7.500
-

8.670

9.355

21.250
15.000
40.000

10.000
15.000
40.000

76.250

65.000

-40

-

6. Budgetaire lasten

Sponsorlasten Pieterskerkgala
Sponsorkosten "Ramen met namen"

Overige bedrijfslasten
7. Beheerlasten

Notarislasten en dergelijke
Lasten samenstellen jaarrekening
Doorbelaste administra elasten S ch ng Pieterskerk Leiden
Correc e lasten samenstellen jaarrekening

8. Schenkingen S ch ng Pieterskerk Leiden

Pieterskerkgala
Geluid
Verwarming

9. Diverse lasten

Correc e opbrengst Pieterskerkboek 2011 en 2012

Samenstellingsverklaring afgegeven
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S ch ng Vrienden van de Pieterskerk
te Leiden

Realisa e
2019

Realisa e
2018

€

€

10. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

-297

-573

297
-

251
322

297

573

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten bank
Lasten eﬀecten

Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 maakte minister-president Mark Ru e bekend dat, in verband met het onder controle krijgen
van het Coronavirus Covid-19, iedereen geacht wordt thuis te werken. Daarnaast worden alle evenementen
met honderd personen verboden. Drie dagen later werd daar aan toegevoegd dat er sprake dient te zijn van
'social distancing', de richtlijn daarbij is anderhalve meter rondom iedere persoon. Op 7 april 2020 gee
Ru e aan dat het 'nieuwe normaal' een anderhalve meter samenleving is. Er wordt direct van uit gegaan dat
dit tot ver in 2021 of mogelijk zelfs 2022 zal gaan duren.
Het verdienmodel van de Pieterskerk Leiden valt direct na 12 maart volledig weg. De anderhalve meter
richtlijn maakt zo goed als alle reguliere en terugkerende evenementen in de Pieterskerk Leiden voorlopig
onmogelijk. Ondersteuning vanuit de Vrienden van de Pieterskerk Leiden is in deze zware jden meer dan
ooit nodig. In juni 2020 is in samenwerking met de S ch ng Pieterskerk Leiden en de Vrienden van de
Pieterkerk Leiden een extra steunproject gelanceerd.
Echter, als gevolg van kostenbesparingen en steunprojecten verwacht de s ch ng dat zij haar ac viteiten
kan blijven voortze en. Op basis van het voorgaande wordt een duurzame voortze ng van de
bedrijfsuitoefening niet onmogelijk geacht.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Leiden, 22 juni 2022

M.H. Maas Geesteranus

G.A.C.M. Hurkmans

K. van Oort

