
Balans per 31 december 2017 
 

Activa      

   

31 december 
2017  

1 januari 
2017 

  € € € € 

Vaste activa Ref.      

Immateriele vaste activa   0  0 

Materiele vaste activa   0  0 

Financiele activa   0  0 

      

Vlottende activa      

Voorraden   0  0 

Vorderingen en lopende activa 5  0  0 

Effecten   0  0 

Liquide middelen  6  0  0 

   0  0 

        

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Passiva 

      

Reserves en Fondsen      

Continuïteitreserve 7 10925  10687  
Bestemmingsreserve 8 0  0  

   10925  10687 

      

Voorzieningen    0  0 

      

Langlopende schulden 9  0  0 

      

Kortlopende schulden 10  0   0 

   10925  10687 

         

      
 

  



Resultatenrekening over 2017 
 
uitgaven 2016   uitgaven 2017   begrote uitgaven 2018  
te veel ontvangen subsidie 2965 inhuur oude beroepen 3500 inhuur oude beroepen 3960 
inhuur oude beroepen 2640 promotie (posters, flyers, e.d.) 3052 promotie (posters, flyers, e.d.) 2735 
promotie (posters, flyers, e.d.) 2288 huur kramen 2541 visroken (inkoop vis, houtmoet, e.d.) 1620 
aankleding (touwen, netten, draad, 
enz) 2228 visroken (inkoop vis, houtmoet, e.d.) 1590 huur kramen 2000 

huur kramen 1767 
aankleding (touwen, netten, draad, 
enz) 1281 catering (koffie, broodjes) 1200 

optredens koren  1162 optredens koren  1075 optredens koren  1200 
visroken (inkoop vis, houtmoet, 
e.d.) 1007 catering (koffie, broodjes) 697 nieuwe activiteiten 2018 1000 
catering (koffie, broodjes) 869 huur botter 600 huur locaties (Stegh, opslagruimte) 350 

huur botter 600 sponsors (activiteiten voor sponsors) 500 
kinderspelen (bijv. sjoelen, 
speelgoed) 900 

EHBO 420 EHBO 420 EHBO 420 
huur locaties (Stegh, opslagruimte) 265 huur locaties (Stegh, opslagruimte) 300 tentoonstelling uitvergrote foto's 870 
vergunningen 213 figuranten (kleding, klompen) 250 vergunningen 150 

stadsgidsen  200 algemeen (bankkosten, verzekering) 225 
aankleding (touwen, netten, draad, 
enz) 620 

figuranten (kleding, klompen) 143 stadsgidsen  200 dummy vissen voor acts 615 
algemeen (bankkosten, verzekering) 102 aankoop monnickbeeldjes 190 huur botter 600 
sponsors (activiteiten voor 
sponsors) 100 vergunningen 107 algemeen (bankkosten, verzekering) 175 
stroom 70 stroom 70 figuranten (kleding, klompen) 600 

  verkeersregelaars 30 sponsors (activiteiten voor sponsors) 600 

  kinderspelen (bijv. sjoelen) 19 onvoorzien 350 

    verkeersregelaars 250 

    stadsgidsen 200 

    media (advertenties) 60 

    stroom 70 
 17039  16647  20545 



 
Som van uitgaven 
      
      
inkomsten 2016   inkomsten 2017   begrote inkomsten 2018  
sponsering bedrijven 14975 sponsoringen bedrijven 14550 sponsoringen bedrijven 10000 
Iamsterdam toeristisch budget 4000 periodieke bijdrage gemeente 2000 periodieke bijdrage gemeente  2000 
inkomsten visveiling 258 verkoop mosselen 250 verhuur kramen  600 
verhuur kramen 241 verhuur kramen  97 restitutie precariokosten 2017 550 

  verkoop monniken 78 visveiling  250 
Som van inkomsten 19474  16975  13400 

      
Saldo inkomsten en uitgaven 2435  328  -7145 

      
Te bestemmen als volgt:       
Mutatie continuïteitsreserves (7) 2435  328   -8075 
Mutatie bestemmingsreserves (8) 0  0  0 

      
Bestemming saldo van resultaten 2435  328  -8075 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      

Werkelijke kosten en inkomsten 2017 
 

De organisatie van de Monnickendammer Visdagen had eind 2016 een reserve van €10.687, -.  

 

Figuur 1 geeft een overzicht van de kosten die in 2017 gemaakt zijn.  

 

Figuur1: Werkelijke kosten 2017 

 



De figuur maakt duidelijk dat de inhuur van oude ambachten, promotie, de huur van kramen en benodigdheden voor het vis roken de grootste 

kostenposten zijn en met elkaar ruim 60% van de totale kosten zijn.  

 

Andere grote posten zijn de kosten die gemaakt worden voor het visroken, de aankleding van het evenement, optredens van visserskoren en de 

catering. De totale kosten waren €16.647, -.  

 
  



Figuur 2 geeft een overzicht van de inkomsten van 2017 

 

Figuur 2: Werkelijke inkomsten 2017 

Figuur 2 laat zien dat de werkelijk opbrengsten voor het grootste deel sponsoring van bedrijven betrof. De gemeente Waterland geeft jaarlijks 

een subsidie van €2000, -. De werkelijke totale inkomsten betroffen € 16.975-.  

 

De organisatie van de Monnickendammer Visdagen had eind 2017 een positieve reserve van €10.925, -. (€10.687, -. + €328, -).  
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Begrote kosten en inkomsten 2018 

 Figuur 3 geeft een overzicht van de begrote kosten voor het jaar 2018.

 
Figuur 3: Begrote kosten 2018 



 

De kosten voor de inhuur van oude ambachten, promotie, de benodigdheden voor visroken en de huur van kramen zijn hier ook de grootste 

kostenposten. In het totaal bedragen deze kosten ruim 40% van de totale kosten. We verwachten dat de ervaring van voorgaande jaren helpt 

om efficiënter in te kopen. De organisatie heeft nu een beter beeld hoeveel posters en flyers nodig zijn en waar deze te laten drukken en hoeveel 

vis en welke soort gekocht moet worden. In het verleden kwam het voor dat kramen leeg bleven. Door betere afspraken te maken kunnen we 

scherper huren.  

 

Andere kostenposten zijn catering, optredens van koren en nieuwe activiteiten. Kosten voor catering en de optredens van koren zijn begroot 

conform 2017 evenals de kosten voor EHBO en verkeersregelaars. Voor nieuwe activiteiten (Oudhollandse kinderspelen en een nieuwe 

fototentoonstelling) is een bedrag van €1.000, - vrijgemaakt. Om de kwaliteit te vergroten van bestaande activiteiten zijn kosten begroot voor 

de aankleding van het evenement, van figuranten en van bestaande acts (dummy vissen voor de veiling). De totale kosten voor 2018 worden 

begroot op €21.475, -.  

 

Om mogelijke financiële tegenvallers op te kunnen vangen heeft de stichting bewust de kosten ruim begroot.  

 

 

Figuur 4 geeft een overzicht van de begrote inkomsten voor 2018 
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Figuur 4: De begrote inkomsten 2018 
 
 
De begrote inkomsten zijn vergelijkbaar met de werkelijke inkosten van 2017. De inkomsten uit sponsering zijn wat lager ingeschat omdat een 

aantal bedrijven dat een hoog bedrag sponsort is overgegaan in andere handen en de bereidheid om te sponsoren niet bekend is.  

 

In 2018 worden de precariokosten die in 2016 (ten behoeve van het jaar 2017) onterecht zijn betaald, terugontvangen. De organisatie gaat 

beter op de kraamverhuur letten en hoopt op die manier uit deze post meer inkomsten te generen. De act van het vis veilen wordt beter 

geregisseerd. Hiermee denkt de organisatie ook meer inkomsten te kunnen genereren. De totale begrote inkomsten zijn €13.400, -.  

 

Om mogelijke financiële tegenvallers op te kunnen vangen heeft de stichting bewust de inkomsten laag begroot. 

 

1. Algemene toelichting 
 

1.1. Activiteiten 
De doelstelling van De Monnickendammer Visdagen is om jaarlijks zes visdagen te organiseren en dit evenement te laten uitgroeien tot een toeristische 

trekpleister die gerelateerd is aan de visverwerkingsgeschiedenis van de Monnickendammer gemeenschap.  

De activiteiten van het bestuur richten zich in eerste instantie in het organiseren van de verschillende onderdelen van het evenement. In tweede 

instantie staan veel activiteiten in het teken van het promoten van het evenement.  

1.2. Continuïteit 
Het eigen vermogen van De Monnickendammer Visdagen per 31 december 2017 bedraagt € 10.925, -. Van dit bedrag wordt € 8000, - ingezet voor de 

organisatie en promotie van de zes visdagen in 2018.  

1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting De Monnickendammer Visdagen is opgericht op 27 februari 2015. De Stichting is feitelijk gevestigd op Zuideinde 9, 1141 VG Monnickendam en 

is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62793608.  



1.4. Verbonden partijen 
Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is Stichting De Monnickendammer Visdagen een zelfstandige Stichting met een eigen Bestuur.  

1.5. ANBI status 
Momenteel loopt een aanvraag van de Stichting om de zogeheten ANBI-status te verkrijgen. De status is aangevraagd met terugwerkende kracht naar 1 

januari 2018. Als uitvloeisel, zijn dan legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting en aftrekbaar in 

inkomsten- en vennootschapsbelasting.  

1.6. Schattingen 
Bij toepassing van grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het Bestuur van Stichting De Monnickendammer Visdagen zich 

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 

artikel 2:362 lid BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen een schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.  

Ultimo boekjaar bestaan activa en passiva van de Stichting primair uit monetair posten zodat geen sprake is van schattingselementen in de waardering.  

 

 

 

  



2. Algemene grondslagen 
 

2.1.  Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel; 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 

“Fondsenwervende organisaties”, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de resultatenrekening zijn referenties opgenomen. Met 

deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

2.2.  Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigde gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  

2.3 Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.  

  



3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

3.1.  Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Tenzij anders vermeld, komt vorenstaande overeen met de nominale waarde. 

3.2.  Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

3.3.  Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving 

van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Tenzij anders vermeld, worden Langlopende schulden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd 

van de langlopende schulden in de resultatenrekening als interestlast verwerkt. 

3.4.  Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Tenzij anders 

vermeld, is dit gelijk aan de nominale waarde. 

  



4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

4.1.  Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondswerving en de kosten en andere lasten over het jaar. Giften van een zaak en 

diensten in natura (“bartertransacties”), worden in de Balans en Staat van Baten en Lasten gewaardeerd tegen reële economische waarde. 

4.2.  Baten 

4.2.1. Algemeen 
De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

4.2.2. Bijdragen uit fondswerving 
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze formeel zijn toegezegd of de prestatie is geleverd, tenzij deze 1:1 toerekenbaar zijn aan een actie of 

event in een ander jaar. Voor zover op het moment van formele toezegging nog geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang, worden 

baten verantwoord naar rato van ontvangst. 

4.3.  Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kosten worden toegerekend aan de 

doelstelling, fondswerving en beheer & administratie. 

  



5. Vorderingen en overlopende activa  
Betreft toegezegde donaties door bedrijven. De debiteurenvorderingen zijn kortlopend van aard.  

6. Liquide middelen  
Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen ad € 0. De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.  

7. Continuïteitsreserve 

 

 

 

 2017 2016 

Stand per 1 januari   10.687     8.252 

Mutaties uit hoofde van resultaatbestemming:  

 

via resultatenrekening  

 

 

 238 2.435 

Stand per 31 december  10.925  10.687  

 

Stichting De Monnickendammer Visdagen streeft ernaar (een deel van) het stichtingskapitaal te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om 

te waarborgen dat het evenement plaats kan vinden, ook als de sponsor- en subsidieontvangsten een jaar tegenvallen.  

 



8. Bestemmingsreserve 
 

 2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

 

 

 

0 0 

Stand per 31 december  0 0 

 

Het Bestuur heeft geen bestemmingsreserves gedefinieerd. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de Bestemmingsreserves is door het Bestuur bepaald 

en betreft geen in rechte afdwingbare verplichting. Het Bestuur kan deze beperking zelf opheffen middels een Bestuursbesluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Langlopende schulden 
 

 2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

 

via resultatenrekening  

 

 

0 0 

Stand per 31 december  0 0 

 

Het bestuur is geen langlopende schulden aangegaan.  

  



10. Kortlopende schulden 
 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.  

 2017 2016 

Stand per 1 januari  0 0 

 

via resultatenrekening  

 

 

 0 0 

Stand per 31 december  0 0 

 

Het bestuur had geen kortlopende schulden.  

 


