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Verkorte balans en V&W 2020

Bosch van Rosenthalstichting

Bestuursverslag
Beleid
De stichting is een vermogensfonds dat zijn gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit dat vermogen, met inachtneming van
de instandhouding van dat vermogen en de inflatie, geheel besteed aan de doelstelling met activiteiten en (deelname
in) projecten gericht op het particuliere eigendom en dezer bijdrage aan het maatschappelijke functioneren en kwaliteit
van het landelijk gebied, de instandhouding en ontwikkeling van landgoed Beekzicht met alle daaraan verbonden
waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie als mede het maatschappelijk functioneren ervan voor de Voorster
gemeenschap.

De ondersteuning van Landgoed Beekzicht BV betreft alleen die activiteiten die het normale beheer van het landgoed
overstijgen.
De Bosch van Rosenthalstichting ondersteunt initiatieven en onderzoek betreffende de publieke functies c.q. rollen die
de drie gebroeders Bosch van Rosenthal respectievelijk als voorzitter van het College van vertrouwensmannen, als
gezant in Zwitserland en als commandant van het verzet in de Achterhoek in de jaren 1940- 1045 vervulden.
Activiteiten
Het jaar 2020 is om diverse redenen een bijzonder jaar geweest. Allereerst was er het voornemen aandacht te
besteden aan 200 jaar Beekzicht. Ten tweede de Coronapandemie die zij intrede deed en ten derde de
voorbereidingen op wisselingen in het bestuur.
De Coronapandemie heeft een grote invloed gehad op het dagelijks leven waardoor vanwege de volksgezondheid
vele vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht waren. Het oorspronkelijke jubileumprogramma is derhalve fors
aangepast met minder publieksaantrekkende activiteiten. Toch is dankzij de inzet van velen , waar die van de
beheerder van Beekzicht Gerard Koopmans niet onvermeld mag blijven, nog veel tot stand gekomen. Zeker de
plaatsing van informatieborden op het landgoed en de film ‘ Beekzicht in vogelvlucht’ zijn mooie alternatieve
jubileumactiviteiten gebleken.
Ons bestuur heeft vanwege de ‘corona-maatregelen’ vrijwel alleen online vergaderd. Naast de terugkerende
onderwerpen als vaststelling jaarrekening en begroting is dit jaar naast het jubileum ook de nodige aandacht
besteed aan het voorzien in de opvolging van vertrekkende bestuursleden. Naast een tweetal nieuwe bestuursleden
waaronder een nieuwe voorzitter is er ook besloten een tweetal afstammelingen van de familie als adviseurs in het
bestuur te benoemen. Hiermee wordt beoogd niet alleen kennis te verbreden maar ook draagvlak binnen de familie
Bosch van Rosenthal te vergroten.
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Besteed aan doelstelling
In 2020 is € 125.160 besteed aan doelstellingen. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:
Instandhouding Landgoed Beekzicht B.V.
€ 40.000 donatie 2020
€ 20.000 jubileum 200-jaar Beekzicht BV
€ 64.638 verbouwing schuur Groot Hissink
Bevordering relatie met de streek, de Voorster gemeenschap en de drie gebroeders Bosch van Rosenthal, hun leven en
werk in de jaren 1940-1945:
€ 250 financiële bijdrage Veluwefonds
€ 272 financiële bijdrage verzetsmuseum
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was gedurende het boekjaar als volgt:
Drs. C.J. Kalden, voorzitter
voorzitter
Mr. A.Th.A Kwint-Bijleveld
secretaris
Drs. J.N. van Muyden
penningmeester
Jhr. ir. W.H.J. de Beaufort
Mr. D. Bijleveld
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2021 als volgt gewijzigd:
Mevr. M.A.J. van der Tas
voorzitter
Mr. A.Th.A Kwint-Bijleveld
secretaris
Drs. J.N. van Muyden
penningmeester
Jhr. A.R. Bosch ridder van Rosenthal
Mr. D. Bijleveld
Adviseurs:
J. Bosch van Rosenthal
Ir. F.L. Rijnen

Voorst, 25 juni 2021

Mevr. M.A.J. van der Tas
Voorzitter

Mr. A.Th.A. Kwint-Bijleveld
Secretaris
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Balans per 31 december 2020

ACTIVA

2020
€

2019
€

Materiële vaste activa

73.105

73.105

Financiële vaste activa

7.671.837

7.483.096

1.313

235

291.519

466.237

8.037.774

8.022.673

2020
€

2019
€

4.412.891
3.612.357

4.412.891
3.515.276

12.526

94.506

8.037.774

8.022.673

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves
Kortlopende schulden en overlopende passiva
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Winst- en verliesrekening over 2020
exploitatie
2020
€
€
Baten uit:
Effectenportefeuille

211.203

exploitatie
2019
€
€
563.820

211.203
Besteed aan doelstelling der Stichting:
Instandhouding Landgoed Beekzicht
Bevordering de Voorster gemeenschap

114.638
10.522

563.820

119.239
8.412
125.160

Overige lasten:
Exploitatielasten
Algemene kosten

391
7.079

Netto resultaat
Financiële baten
Financiële lasten

127.651
391
16.921

7.470

17.312

78.573

418.857

5.225
547

7.528
542
4.678

6.986

Resultaat

83.251

425.843

Resultaatverdeling:
Naar Stichtingsvermogen-overige reserves

83.251

425.843
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Grondslagen van waardering en voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. De grondslagen zijn
ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders wordt vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 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 voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa
De inboedel is getaxeerd op 4 oktober 2018. Hierop is gezien de anciënniteit geen afschrijving toegepast.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voozieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de winst-enverliesrekening verantwoord.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen. De baten en lasten zijn opgenomen inclusief omzetbelasting.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zovel dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voonwaarden zal worden voldaan.
Overige bedrijfslasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voozienbaar zijn.
Financiële baten en lasten
De financíële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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