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1. Accountantsrapport 



Aan het bestuur van 
Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie 
Postbus 2061 
6900  GB  Zevenaar 

Barneveld, 17 januari 2020 
Ons kenmerk: 05000976/2018 

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie te Zevenaar is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting 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. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Jonkheer Huub 
van Nispen van Sevenaer Memorie. 

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

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

1.2 Algemeen 

Vergelijkende cijfers 

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2017 zijn ontleend aan de opgestelde balans en 
resultatenrekening welk intern door klant is opgesteld. 
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Oprichting stichting 

Blijkens de akte d.d. 27 november 1974 verleden voor notaris mr. H. Niks te Doesburg werd de stichting 
per genoemde datum opgericht. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de heerA.P.J. Blokland (voorzitter), de heer C.J. van Roon, mevrouw J.B. van 
Katwijk en Jonkheer F.K.M. van Nispen tot Pannerden. 
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1.3 Financiële positie 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling 
van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

 

31-12-2018 

 

31-12-2017 

 

€ % € % 

Activa 

    

Financiële vaste activa 626.379 60,6 701.703 64,1 
Vorderingen 34,639 3,4 10.131 0,9 
Liquide middelen 372.261 36,0 383.633 35,0 

 

1.033.279 100,0 1.095.467 100,0 

  

Passiva 

    

Stichtingsvermogen 977.779 94,6 1.015.767 92,7 
Langlopende schulden 47.000 4,5 53.000 4,8 
Kortlopende schulden 8.500 0,9 26.700 2,5 

 

1.033.279 100,0 1.095.467 100,0 

  

Analyse van de financiële positie 

       

31-12-2018 31-12-2017 

   

€ € 

Op korte termijn beschikbaar 

    

Vorderingen 

  

34.639 10.131 
Liquide middelen 

  

372.261 383.633 

   

406.900 393.764 
Kortlopende schulden 

  

(8.500) (26.700) 
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

  

398.400 367.064 

Vastgelegd op lange termijn 
Financiële vaste activa 
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 

Financiering 

Stichtingsvermogen 
Langlopende schulden  

626.379 701.703 
1.024.779 1.068.767 

977.779 
47.000 

1.015.767 
53.000 

1.024.779 1.068.767 
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1.4 Fiscale positie 

Algemeen 

Op grond van artikel 9a lid 2 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 geldt voor de 
activiteiten een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Dit betreft activiteiten in de zin van 
fondsverwervende activiteiten. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Barneveld, 17 januari 2020 

Alfa Accountants en Adviseurs V. 

/ 

A.J. Overmárs-Hilhorst AA 
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2. Bestuursverslag 

Algemene informatie (in het bestuursverslag) 

In 2018 heeft de Stichting haar beleid om, conform haar statutaire doelstelling, te bouwen aan de verdere 
(re)organisatie en de continuïteit van het Landgoed voortgezet. Het bestuur heeft daarbij dankbaar 
gebruik kunnen maken van de inbreng van Stichting Behoud Landgoed Huys Sevenaer, terwijl in 2018 
ook de directie van B.V. Landgoed Huys Sevenaer een essentiële rol heeft gespeeld. Voor de praktische 
werkzaamheden op het Landgoed zijn opnieuw onmisbaar gebleken de inbreng van de vrijwilligers en de 
inbreng van de coördinator vrijwilligers. 

Voor wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de instandhouding van de gebouwen van het 
Landgoed wordt 2018 gekenmerkt door een voortgang van de werkzaamheden en de afronding daarvan 
met betrekking tot de Bed &  Breakfast,  de werkzaamheden aan de vrijwilligersruimte en het voorbereiden 
van de aanvraag voor subsidie ten behoeve van de Wittenburgstraat 7 en 9. 

Op bestuurlijk en organisatorisch gebied heeft het bestuur veel tijd en aandacht besteed aan het opstellen 
van een Businessplan (dat mede immers moet dienen voor het succesvol aanvragen van de verdere 
benodigde subsidies onder meer voor de renovatie en instandhouding van het Hoge Huys en haar 
inventaris). Daarnaast heeft het bestuur - onder inwinning van extern deskundig advies - zich gebogen 
over de eisen, welke aan een ANBI-stichting worden gesteld, welk bestuursmodel het meest gewenst is 
en op welke wijze de personele kwaliteit van het bestuur verder kan worden versterkt. 
Mede door de actieve inzet van de directie van B.V. Landgoed Huys Sevenaer is veel aandacht besteed 
aan een uitbouw van de externe contacten van het Landgoed, in welk kader rondleidingen zijn 
georganiseerd, de wervingsactie voor 'Vrienden van' is gestart, contacten en overleg hebben 
plaatsgevonden met de gemeente Zevenaar en dergelijke. 

Onvermeld mag voorts niet blijven dat in 2018 het beheerplan Groen is vastgesteld en de vacature voor 
tuinder kon worden ingevuld. 

Het jaar 2018 werd ten slotte gekenmerkt door het vertrek van Henk de Graaf als directeur van B.V. 
Landgoed Huys Sevenaer en een gelijktijdig vertrek van Udo Hassefras als bestuurslid van de Stichting. 
Anja van Norel, die reeds als adviseur bij het Landgoed betrokken was, is bereid gebleken haar ruime 
bestuurlijke ervaring als oud-wethouder van de gemeente Zevenaar ter beschikking te stellen van het 
Landgoed en de functie van directeur van B.V. Landgoed Huys Sevenaer (tijdelijk) te aanvaarden. 

Voor wat betreft de financiële positie van de Stichting zijn er geen relevant grote mutaties te melden en 
het bestuur verwacht ook niet dat dat beeld in 2019 structureel anders zal blijken. 

Zevenaar, 

Mevrouw J. B. van Katwijk De heer A.P.J. Blokland De heer C.J. van Roon 
Bestuurslid Voorzitter Bestuurslid 

Jonkheer F.K.M. van Nispen tot Pannerden 
Bestuurslid 
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3.1 Balans per 31 december 2018 

(na voorstel resultaat verdeling) 

3112-2018 
€ €  

31-122017 
€ € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

1 

2 

3 

626.379 

34.639 

372.261 

701.703 

10.131 

383.633 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

4 977.779 1.015.767 

5 47.000 53.000 

6 8.500 26.700 
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3.2 Staat van baten en lasten over 2018 

Baten 
Giften en baten uit fondsenwerving 

Overige opbrengsten 

7  

Begroting 
2018 2018 2017 

€ € € 

30.100 0 0 

30.100 0 0 

8 1.911 0 0 

32.011 0 0 

Lasten 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Overige lasten 

Totaal van som der kosten  

9 48.810 50.000 0 
10 6.534 2.500 116.120 

55.344 52.500 116.120 

Totaal van bedrijfsresultaat 

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa beho-1 1 
ren en van effecten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12 
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste 13 
activa behoren en van effecten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 14 

Financiële baten en lasten 

Totaal van netto resultaat 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Overige reserve 

(23.333) (52.500) (116.120) 

8.301 20.000 0 
50 2.000 10.465 

(20.628) 0 32.640 
(2.378) (200) (105) 

(14.655) 21.800 43.000 

(37.988) (30.700) (73.120) 

(37.988) (73.120) 
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33 Kasstroomoverzicht over 2018 

2018 
€ € 

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 
Saldo van baten en lasten (23.333) 

Verandering in werkkapitaal 
Mutatie vorderingen 2 (24.508) 
Toename (afname) van overige schulden 6 (18.200) 

/An 7fO\ 

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties (66.041) 

Ontvangen interest 12 50 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van 
effecten Ii 8.301 
Betaalde interest 14 (2.378) 

5.973 

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten (60.068) 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Verwerving van materiële vaste activa (1) 
Verwerving van financiële vaste activa 1 (232.035) 
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 1 
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa 1 286.731 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 54.696 

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Uitgaven ter aflossing van leningen (6.000) 

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen (11.372) 

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen 
Geldmiddelen aan het begin van de periode 383.633 
Toename (afname) van geldmiddelen (11.372) 
Geldmiddelen aan het einde van de periode 372.261 
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 
2061, 6900 CB te Zevenaar en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41053342. 

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie bestaan voornamelijk uit: 
monumentenzorg. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650. 

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 de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen 

Financiële vaste activa 
De deelneming wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het 
in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde 
dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare 
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering 
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum 

Vlottende activa 
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 
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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. Langlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

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 staat van baten en 
lasten als interestlast verwerkt. 

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. Dit is meestal de 
nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Giften en baten uit fondsenwerving 
Giften en baten uit fondsenwerving worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Algemene beheerskosten 
Onder algemene beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet 
direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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3.5 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Informatieverschaffing over materiële vaste activa 
De Stichting is juridisch eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Aerdtsedijk 43 te Aerdt. 
De perceelsgrootte is 193m2 bestemd voor wonen en 2,89.10 ha cultuurgrond. De grond is om niet 
verkregen. 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

I Financiële vaste activa 
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in 226.732 1 
groepsmaatschappijen 
Overige effecten 399.647 414.971 
Overige vorderingen 0 286.731 

626.379 701.703 

Financiële vaste activa 
Aandelen, 

certificaten 
van aandelen 

en andere 
vormen van 
deelneming 

in groeps-
maatschap-

pijn 
€ 

Overige Overige Totaal 
effecten vorderingen 

€ € € 
Stand per 1januari 2018 
Hoofdbedrag 
Boekwaarde per 1januari 2018 

Mutaties 
Investeringen 
Waardeverminderingen en -ver-

 

anderingen 
Aflossingen 
Saldo mutaties 

Stand per 31 december 2018 
Hoofdbedrag 
Boekwaarde per 
31 december 2018  

1 414.971 286.731 701.703 

1 414.971 286.731 701.703 

226.731 5.304 0 232.035 

0 (20.628) 0 (20.628) 
0 0 (286.731) (286.731) 

226.731 (15.324) (286.731) (75.324) 

226.732 399.647 0 626.379 

226.732 399.647 0 626.379 
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2018 2017 
€ € 
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31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen 
Deelneming B.V. Landgoed Huys Sevenaer 226.732 1 

Deelneming B. V. Landgoed Huys Sevenaer 
Boekwaarde per 1januari 

Investeringen 

Boekwaarde per 31 december 

Overige effecten 
Aandelenportefeuille ABN AMRO bank 
Aandelenportefeuille Triodos bank 

Overige vorderingen 
Lening u/g Stichting Behoud Landgoed Sevenaer 
Lening u/g B.V. Landgoed Huys Sevenaer 

Lening u/g Stichting Behoud Landgoed Sevenaer 
Stand per 1januari 
Hoofdbedrag 

Boekwaarde per 1 januari 

Mutaties 
Aflossing in boekjaar 

Stand per 31 december 
Hoofdbedrag 

Boekwaarde per 31 december 

1 1 

226.731 0 

226.732 1 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

295.831 309.476 
103.816 105.496 

399.647 414.971 

60.000 180.000 

60.000 
- 

180.000 

(60.000) (120.000) 

0 60.000 

0 60.000 
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2018 2017 
€ € 

Lening u/g B. V. Landgoed Huys Sevenaer 
Stand per 1januari 
Hoofdbedrag 226.731 226.731 

Boekwaarde per 1januari 226.731 226.731 

Mutaties 
Aflossing in boekjaar (226.731) 0 

Stand per 31 december 
Hoofdbedrag 0 226.731 

Boekwaarde per 31 december 0 226.731 

Vlottende activa 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

2 Vorderingen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 9.408 9.408 
Overige vorderingen en overlopende activa 25.231 723 

34.639 10.131 

Vorderingen> I jaar 
Onder de overige vorderingen is een bedrag ad € 18.000 begrepen waarvan de looptijd langer is dan 1 
jaar. 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Rekening-courant BV, Landgoed Huys Sevenaer 

Overige vorderingen en overlopende activa 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige vorderingen 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Dividendbelasting 

Overige vorderingen 
Toegezegde giften 

9.408 9.408 

1.230 0 
24.001 723 

25.231 723 

1.230 0 

24.001 723 
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Overige re-

 

serve 
€ 

1.015.767 
(37.988 

977.779 
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3 Liquide middelen 
ABN AMRO rekening courant 
ABN AMRO spaarrekening 
ING betaalrekening 
ING spaarrekening 
Triodos Bank spaarrekening 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

4.333 724 
115.296 129.867 

0 178 
0 232 

252.632 252.632 

372.261 383.633 

4 Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stand per 1januari 2018 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 2018 

Overige reserve 
Stand per I januari 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

2018 2017 
€ € 

1.015.767 1.088.887 
(37.988) (73.120) 

977.779 1.015.767 
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Mutaties 
Verhoging 
Aflossing 

Saldo mutaties 

0 60.000 
(6.000) (1.000) 

(6.000) 
- 

59.000 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 

60.000 60.000 
(7.000) (1.000) 
(6.000) (6.00 

47.000 53.000 

Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie 
Zevenaar 

5 Langlopende schulden 
Andere obligaties en onderhandse leningen 

Andere obligaties en onderhandse leningen 
Lening J.B. van Katwijk 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

47.000 53.000 

47.000 53.000 

2018 2017 
€ € 

Lening J.B. van Katwijk 
Stand per 1januari 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

Saldo per 1januari 

60.000 0 
(1.000)  

59.000 0 

De lening aan mevrouw J.B. van Katwijk betreft een renteloze lening. 
De lening is ingegaan op 30 november 2017 en heeft een looptijd van 10 jaar. 
De aflossing vind plaats in maandelijkse termijnen van € 500. 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

6 Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichtingen 6.000 7.000 

Overige schulden en overlopende passiva 2.500 19.700 

8.500 26.700 

Aflossingsverplichtingen 
Lening J.B. van Katwijk 

Overige schulden en overlopende passiva 
Overige schulden en overlopende passiva 

6.000 7.000 

2.500 19.700 
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(1 % 

Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie 
Zevenaar 

36 Toelichting op de staat van baten en lasten 
Begroting 

2018 2018 2017 
€ € € 

7 Baten 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Giften en baten algemeen van particulieren 
Giften en baten algemeen van bedrijven 

30.100 0 0 

30.000 0 0 
100 0 0 

30.100 0 0 

Informatieverschaffing over giften en baten uit fondsenwerving 
In 2018 is een periodieke gift toegezegd voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse gift is € 6.000. De 
toezegging van de gehele gift is reeds opgenomen in de cijfers van het huidige boekjaar. 
De gift is bestemd voor het project om interieur van het Hooge Huys te restaureren. De verwachte 
uitgaven aan dit project zijn begroot op € 36.000. 

Begroting 
2018 2018 2017 

€ € € 

8 Overige opbrengsten 

Huurontvangsten 

9 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Besteed aan doelstellingen 

Besteed aan doelstellingen 
Bijdrage Stichting Behoud Landgoed Sevenaer 
Bijdrage B.V. Landgoed Huys Sevenaer 

Bezoldiging bestuurders 
De bezoldiging van bestuurders bedraagt € 0. 

10 Overige lasten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten 

Huisvestingskosten 
Vaste lasten 

1.911 0 0 

48.810 50.000 0 

36.000 50.000 0 
12.810 

- 
0 0 

48.810 50.000 0 

141 0 0 
89 0 0 

6.304 2.500 116.120 

6.534 2.500 116.120 

141 0 0 
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Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie 
Zevenaar 

Begroting 
2018 2018 2017 

€ € € 

Kantoorkosten 
Contributies/abonnementen 

Algemene kosten 
Accountantskosten 
Administratiekosten 
Overige algemene kosten 

89 0 0 

5.512 2.500 0 
792 0 0 

0 0 116.120 

6.304 2.500 116.120 

11 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 

Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa 
behoren 8.301 20.000 0 

12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Ontvangen depositorente 50 2.000 10.465 

13 Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 

Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële 
vaste activa behoren (20.628) 0 32.640 

14 Rentelasten en soortgelijke kosten 

Betaalde bankrente 2.378 200 106 

Zevenaar, 

De heer A.P.J. Blokland Mevrouw J.B. van Katwijk De heer C, J. van Roon 

Voorzitter 

Jonkheer F.K.M. van Nispen tot 
Pan nerden 

Bestuurslid 
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