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1.!Algemeen 
 

Opdracht 

 

Aan de hand van de beschikbare stukken is de jaarrekening 2019 opgesteld. 

 

Statutaire gegevens 

 

Rechtsvorm :  Stichting 

Oprichting : 21 december 1979 

Akte : 8 augustus 2012 

 

Vestigings- en correspondentieadres : Dorpsstraat 3, 3927 BA Renswoude 

   

 

RSIN  804108869 

Kvk-nummer  41188441 

 

Bestuur : Mr. R.G. baron Snouckaert van 

Schauburg, voorzitter 

   A. Met, penningmeester/secretaris 

   O.C. Enschedé, lid 

   Mr. H.C. van Olden, lid 

 

Vestigingszetel : Renswoude 

 

Doel 

De stichting heeft ten doel: de instandhouding en het beheer van Kasteel 

Renswoude met inboedel en verder aanbehoren, alsmede het exploiteren van 

gemeld kasteel op zodanige wijze, dat daarmede het behoud van het kastelenbezit 

in Nederland wordt gediend, zodat het kasteel een “landmark” blijft bij 

binnenkomst van de gemeente Renswoude, zodanig, dat het kasteel, voorplein en 

park, eveneens een rijksmonument, als ensemble hun rol in de gemeenschap 

kunnen blijven vervullen. 

 

Het kasteel visueel onaangetast te presenteren en op verantwoorde wijze de 

collectie te conserveren. 

 

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
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Personeel 

In 2019 was er geen personeel in dienstbetrekking bij de stichting.  

 

Administratie 

De administratieve gegevens van de stichting bevatten de dagafschriften van de 

bank- en girorekeningen en de daarbij behorende bijlagen. Er wordt geen 

kasadministratie gevoerd. 

De werkzaamheden bestonden uit het verwerken, controleren en aansluiten van 

de financiële administratie en het voorbereiden van de jaarrekening.  

 

Op de jaarrekening heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.  
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2.! Jaarrekening 
 

2.1! Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale 

waarde en indien luidend in vreemde valuta omgerekend tegen de per 

balansdatum geldende valutakoersen.  

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 

hebben.  

 

Fiscale status 

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De 

stichting voldoet aan artikel 24.4 van de successiewet 1956.  
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2.2! Balans per 31 december 2019 in € (na resultaatbepaling) 

 

 
  

ACTIVA 31-dec-19 31-dec-18

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) € 2.244.204 € 2.244.204

Vlottende activa

Debiteuren/overlopende activa (2) € 503 € 1.547

Liquide middelen (3) € 49.540 € 181.500

€ 2.294.248 € 2.427.251

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Eigen vermogen (4) € 1.929.564 € 1.929.565

Reserves

Onderhoudsreserves (5) € 21.670 € 168.749

Leningen en Kortlopende schulden

Leningen (6) € 320.331 € 316.718

Crediteuren (7) € 3.714 € 0

Borg € 8.594 € 8.650

Vooruitontvangen huur € 7.682 € 2.319

Nog te betalen € 2.692 € 0

Overlopende passiva € 0 € 1.250

€ 2.294.248 € 2.427.251
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2.3! Resultatenrekening 2019 in € 

 

  

2019 2018

Inkomsten

Huuropbrengsten € 97.482 € 76.911

Pacht € 9.333 € 6.313

Schenkingen € 15.730 € 29.469

Subsidies € 73.445 € 138.248

Overige inkomsten € 2.496 € 1.722

€ 198.485 € 252.663

Kosten

Huisvestingskosten (8) € 32.355 € 30.968

Restauratie & onderhoud (9) € 294.725 € 87.878

Rente & bankkosten (10) € 10.018 € 3.706

Overige kosten (11) € 11.684 € 17.503

€ 348.782 € 140.055

€ -150.297 € 112.608

Buitengewone baten € 0 € 125.218

Van/naar onderhoudsreserve € 150.297 € -112.608

Resultaat € 0 € 125.218
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3! Fiscale positie 
 

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De 

Stichting beschikt sinds 15 juli 2008 over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling).  
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4! Overige gegevens 
!

"#$! %&&'()*+!'*(,+)--).*'/*+012!

Vooruitlopend op de goedkeuring van het stichtingsbestuur is het negatieve 

resultaat ten laste gebracht aan de onderhoudsreserve. Dit is reeds in de 

resultatenrekening verwerkt.  

 


