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Aan het bestuur van 

Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds Vaartweg 54 

1217 SV Hilversum 

Geacht Bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting. 
 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans 

met tellingen van € 440.871 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 33.019 

samengesteld. 

 
2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds te Hilversum is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2019 en de staat van baten lasten over 2019 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 in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 

kennis van Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.- dr. J.J. Loopstra-Fonds. 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. 
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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 van uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Nederhorst den Berg, 
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3 ALGEMEEN 

 
3.1 Bedrijfsgegevens 

De activiteiten van Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds bestaan voornamelijk uit het 

verlenen van financieel steun ter bevordering van de onderwijsfaciliteiten van het Gemeentelijk 

Gymnasium Hilversum, de kwaliteit van het onderwijs, de vorming van de leerlingen aan het 

gymnasium, al dan niet op individuele basis alles voor zoveel de financiële steun niet uit 

overheidsmiddelen plaatsvindt of kan plaatsvinden. 

 
3.2 Verwerking van het winst 2019 

De winst over 2019 bedraagt € 33.019,-- tegenover een verlies over 2018 van 

€ 13.283,--. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4. 

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel 

verslag. 
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4 RESULTAAT 

 
4.1 Vergelijkend overzicht 

 

Het resultaat over 2019 bedraagt € 33.019 tegenover negatief € 13.283 over 2018. De resultaten over 

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 
 

     Verschil 

     Realisatie- 

 Realisatie Begroting Realisatie Verschil Begroting 

 2019 2019 2018 2019 2019 

 € € € € € 
Baten      

      

Ouderbijdragen 
            

63.562  
            

65.000              61.790                1.772               -1.438  

Baten uit beleggingen 
            

31.581  
                    

-                -7.479              39.060              31.581  
      

 

            
95.143  

            
65.000              54.311              40.832              30.143  

      
Lasten      

Besteed aan de doelstellingen 
            

53.955  
            

52.000              51.956                1.999                1.955  

Kosten van beheer en administratie 
              

4.666  
              

9.550              12.151               -7.485               -4.884  

Financiële baten en lasten 
              

3.503  
              

3.450                3.487                     16                     53  
      

Saldo 
            

33.019  
                    

-               -13.283              46.301              33.019  
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5 FINANCIËLE POSITIE 

 
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

 
 
 

         
FINANCIELE POSITIE        
      31-12-2019  31-12-2018 
Beschikbaar op lange termijn:        
Kapitaal           424.799        391.780  

         
Waarvan vastgelegd op lange termijn:        
Financiële vaste activa          242.084        227.702  

Werkkapitaal           182.715        164.078  

         
Dit bedrag is als volgt aangewend:        
Liquide middelen          198.787        167.078  
Af: kortlopende schulden            16.072            3.000  

Werkkapitaal           182.715        164.078  
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Bestuursverslag 2019 

 

Algemeen 

 
Dit bestuursverslag behoort bij de jaarrekening 2019 van de Stichting DR.G. Blokhuis Bzn – Dr.J.J.Loopstra - 

Fonds, hierna te noemen: het fonds. Het betreft het kalenderjaar 2019. Het fonds is financieel gezond; de 

inkomsten bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ouders. Het vermogen dat het fonds beheert 

dient als basis en wordt niet gebruikt om activiteiten voor of van leerlingen te ondersteunen. Het bestuur 

bestaat uit een oneven aantal van vijf leden inclusief de rector. 

 
Juridische structuur 

Het fonds is opgericht op 4 maart 1959 en is een stichting. De bestuursleden hebben de bevoegdheid om 

bestuursleden te benoemen (en te ontslaan), om de begroting en de jaarrekening van de stichting te 

accorderen en wijzigingen in de statuten goed te keuren. 

 
Taken en bevoegdheden van het bestuur 

De stichting heeft tot doel het verlenen van financiële steun ter bevordering van de onderwijsfaciliteiten 

van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het 

bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die haar krachtens de statuten zijn toegekend en is bevoegd 

tot het verrichten van alle rechtshandelingen. 

 
Het Stichtingsbestuur bestond in het verslagjaar uit 5 leden: 

 
❖ Mevrouw C. ‘t Hart voorzitter 

❖ Dhr. W. van Weede1 penningmeester 

❖ Dhr. J.E. Bos2 penningmeester 

❖ Dhr. R. Brouwer3 lid 

❖ Dhr. Q Schram lid 

❖ Dhr. R. Merckx4 lid 

❖ Dhr. S.H.M.C. van de Berg rector 
 

 
In het verslagjaar is het bestuur vier keer in vergadering bijeengekomen 

 
Financiële administratie 

Het fonds heeft de financieel-administratieve ondersteuning ondergebracht bij de administratie van het 

gymnasium. 

 

 
1 

Uitgetreden per 29 januari 2019 
2 

Toegetreden per 29 januari 2019 
3 

Uitgetreden per 29 januari 2019 
4 

Toegetreden per 29 januari 2019 en uitgetreden per 8 juli 2019 
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Beloning van bestuurders 

De bestuurders van het fonds voeren hun functie onbezoldigd uit. 
 

Verlenen van decharge 
Volgens de statuten kan het bestuur de jaarrekening van het fonds laten onderzoeken door een accountant, 

die verslag doet van zijn bevindingen. Het bestuur heeft in het verslagjaar de jaarrekening 2018 laten 

onderzoeken door een kascommissie. De goedkeuring strekte tot decharge van het Bestuur van het fonds. De 

jaarrekening van 2019 is samengesteld door een accountant.  

 
Missie, visie en beleid 

Het fonds heeft tot doel het verlenen van financiële steun ter bevordering van de onderwijsfaciliteiten van 

het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, de kwaliteit van het onderwijs, de vorming van de leerlingen aan 

het gymnasium, al dan niet op individuele basis alles voor zoveel de financiële steun niet uit 

overheidsmiddelen plaatsvindt of kan plaatsvinden. Als openbare school wil het GGH een inspirerende 

leer- en onderwijsomgeving wil bieden aan iedere leerling met VWO - capaciteiten en een fikse dosis 

nieuwsgierigheid. 

 
Activiteiten en gerealiseerde prestaties 

Kenmerkend voor het gymnasiale onderwijs op school is om vanuit een brede klassieke basis mondiaal 

(internationaal gericht) onderwijs aan te bieden. Tevens wordt de school gekenmerkt door een goed 

cultureel aanbod. Het fonds ondersteunt de school met het financieren van niet – subsidiabele sociale en 

culturele activiteiten dat alle leerlingen ten goede komt. Daarnaast  fungeert het fonds als een 

solidariteitsfonds waarop ouders een beroep kunnen doen, wanneer zij (tijdelijk) niet in staat zijn om hun 

kind te laten participeren in een van de sociale of culturele activiteiten van de school. 

 
De belangrijkste facilitering van onderwijs en vorming van leerlingen in het verslagjaar staan hieronder 

kort samengevat. 

 
Het Blokhuis Loopstra Fonds ondersteunt jaarlijks nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast zijn er 

traditiegetrouw een aantal langer lopende activiteiten die mede dankzij de ondersteuning van het fonds 

georganiseerd kunnen worden. 

 
Grote Avond 

Het fonds heeft in het verslagjaar een bijdrage geleverd aan de Grote Avond, een bijzondere 

toneelproductie die jaarlijks door leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium wordt opgevoerd voor 

ouders, leerlingen, docenten en genodigden. Dit jaar is een samengesteld programma opgevoerd in het 

vernieuwde theater Singer in Laren. 

 
CJP 

Het fonds heeft in het verslagjaar voor de vierde keer voorzien in de ondersteuning voor de financiering 

van de CJP pas, door wegvallen van de financiering door de overheid. Met de CJP pas organiseren de 

cultuurcoördinatoren jaarlijks voor alle leerlingen per leerjaar een gezamenlijke culturele activiteit hetzij 

op het gebied van theater, muziek, opera of museumbezoek. 
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Debatteam 

Leerlingen nemen al gedurende een aantal jaar deel aan het debatteam van de school. Zij worden op 

landelijke competities voorbereid door een trainer van de Debatunie en nemen jaarlijks deel aan 

competities. Afgelopen jaren is het gymnasium een aantal keer als gastschool opgetreden voor voorrondes 

van landelijke debatcompetities. Het fonds ondersteunt deze activiteit omdat deze voorzienig voor alle 

leerlingen openstaat en ook in de onderbouw aan het eind van het schooljaar wordt georganiseerd. 

 
Kunst Lab 

Mede door financiering door het fonds wordt de jaarlijkse voorstelling KunstLAB mogelijk gemaakt. Dit 

initiatief biedt een podium aan elke leerling van het gymnasium die zijn of haar talenten op het gebied van 

de kunsten wil ontplooien. Verschillende kunstvormen komen aan bod: drama, muziek, beeldende kunst, 

zang en dans. 

 
Solidariteit 

Het fonds fungeert als solidariteitsfonds. Indien deelname aan een activiteit door een individuele leerling 

door de financiële situatie lastig of onmogelijk is, kunnen ouders een aanvraag indienen bij het fonds. Op 

basis van de inschatting van de situatie en een persoonlijk gesprek met de rector, voorziet het fonds 

alsnog in de financiële middelen opdat de leerling kan deelnemen aan de betreffende activiteit. 

 
Alfa Project 

Alfa project en lokalen: de alfa-vakken hebben voor leerjaar 3 & 4 twee keer een themaweek 

georganiseerd waarin een centraal literatuurthema behandeld is buiten het reguliere lesaanbod om. Deze 

ontwikkeling, die naar analogie van de doorlopende leerlijn bij de bètavakken is ingezet, loopt inmiddels 

een aantal jaar. 

 
In aansluiting op deze ontwikkeling en om ervoor zorg te dragen dat er flexibele opstelling in de klas kan 

worden gerealiseerd met een passende omgeving, heeft het fonds in het verslagjaar voor de derde keer 

een bijdrage geleverd om bestaande lokalen aan te passen voor literatuur onderwijs. Met deze laatste 

ronde is het project voor het fonds afgerond. 

 

In het verleden is het leerlingen café verbouwd met steun van het fonds. Na een langere periode van 

minder gebruik is door een nieuw initiatief onder bovenbouwleerlingen het leerlingen café regelmatiger 

open voor de leerlingen. 

 
ICT 

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in digitale leermiddelen en in het bijzonder in meer laptops op elke 

verdieping. Deze digitale leermiddelen zijn in de plaats gekomen van de vaste  computerlokalen. Deze 

ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. Flexibiliteit in de huisvestingsmiddelen en de 

infrastructuur leidt tot een effectievere inzet van de beschikbare lokalen. School ontwikkelt de 

infrastructuur en de digitalisering planmatig verder. De vernieuwde website en het intensievere gebruik 

van de sociale media zijn meer dan ooit het communicatiemiddel geworden voor (potentiele) 

leerlingen/ouders en ander stakeholders. 
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Het bestuur heeft in het kalenderjaar een aantal keer gesproken over de verdere digitalisering in het 

onderwijs op het gymnasium. Het fonds ziet hier mogelijkheden om de leerlingen beter te  faciliteren voor 

ICT. Welke vorm dit al krijgen zal in de loop van het schooljaar 2020 -2021 duidelijk worden. In 2020 zullen 

de leerlingen uit het eerste leerjaar met eigen middelen  laptops  aanschaffen en gaan gebruiken in de 

reguliere lessen naast het gebruikelijke lesmateriaal. De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende 

jaren verder de school ingroeit. Naast de wens  tot verdere uitbouw van de informatieklas structureel 

onder meer leerlingen in de onderbouw ondersteunt het fonds van ontwikkelingen op het gebied van 

kruisbestuiving van kunst en ICT. 

 
Diversen 

In lijn met de mondialisering en internationalisering heeft de school in 2018 de leerlijn Englisch for 

academic Purposes (EAP) ontwikkelt. Het betreft hier schrijf- en presentatievaardigheden in het Engels 

voor leerjaar 1 & 2 in een juniorvariant en voor leerjaar 4 & 5 expliciet gericht op een voorbereiding tot 

een admission aan één van de Angelsaksische universiteiten. Als onderdeel van deze leerlijn is de school 

ook gestart met de module Philosophy, Politics & Economics (PPE). Op deze wijze voorziet de school in de 

behoefte getalenteerde leerlingen meer Engelstalig onderwijs aan te bieden, 

 
In het verlengde van deze ontwikkeling is de school in najaar 2019 voor de derde keer op rij gastschool 

geweest voor de GO USA Education Fair waarop 50 Amerikaanse universiteiten zich voor leerlingen uit de 

gehele regio gepresenteerd hebben. Onder auspiciën van de alumnivereniging van de school hebben 

leerlingen die overwegen in de Verenigde Staten te gaan studeren, een summerschool gevolgd aan het 

particuliere Stone Hill College aan de oostkust van de Verenigde Staten. Deze activiteiten zijn concrete 

voorbeelden van de wijze waarop de school het thema mondialisering handen en voeten geeft. Het fonds 

heeft de ontwikkeling en implementatie van EAP in het verslagjaar verder financieel gestimuleerd. 

 
In het verslag jaar is vanuit de examenkandidaten ook het initiatief gekomen een jaarboek uit te brengen. 

Het lijkt erop dat dit initiatief voorgezet wordt en tot een traditie kan uitgroeien. Het fonds heeft een 

bijdrage geleverd om dit mooie initiatief tot stand te brengen. 

 
 
Bedrijfsvoering 

 
Algemeen 

Het fonds kent in de normale bedrijfsvoering geen bijzondere financiële risico's anders dan de vorderingen en 

schulden die in de balans zijn opgenomen. Het fonds handelt niet in financiële instrumenten en heeft 

procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij 

het niet nakomen door een tegenpartij van aan het fonds verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende vorderingen. 

 
Kredietrisico 

Het kredietrisico uit hoofde van subsidieverstrekkers en vorderingen op overige debiteuren is beperkt. 
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Renterisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de markt. Het fonds heeft als beleid geen afgeleide 

financiële instrumenten te gebruiken om rentefluctuaties te beheersen. 

 
Liquiditeitsrisico 

Het fonds bewaakt de liquiditeitspositie door jaarlijks nooit meer uit te geven dan begroot is. De 

penningmeester ziet erop toe dat voor het fonds steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan 

de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte beschikbaar 

blijft onder de beschikbare faciliteiten. 

 
Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

 
Financiering 

Het fonds wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de bijdrage van ouders. Daarnaast beschikt het fonds 

over een eigen vermogen dat gespreid belegd en beheerd wordt. Het bestuur zet deze reguliere en 

aanvullende bijdragen in zijn geheel in voor het onderwijs. Alle in de jaarrekening verantwoorde liquide 

middelen zijn direct opvraagbaar. Er zijn geen bancaire schulden. De stichting kent geen financiering via de 

zogenaamde 'derde geldstroom' of andere structurele aanvullende middelen van enige omvang. 

 
Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) 

Het bestuur ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het fonds. Naast de 

reguliere vergaderingen is er incidenteel contact tussen individuele bestuursleden en de rector om 

specifieke zaken op het gebied van faciliteiten of vorming van de leerlingen te bespreken. Het bestuur 

publiceert op de website van het fonds de statuten, het bestuursreglement, het jaarverslag en de 

besluiten van de vergaderingen. 

 
Toekomstgerichte informatie 

Ook voor de komende periode wil het fonds zich weer inzetten om de onderwijsfaciliteiten, de kwaliteit 

van het onderwijs en de vorming van de leerlingen aan het gymnasium daar waar nodig te ondersteunen. 

Het bestuur maakt jaarlijks in samenspraak met de rector een selectie en bekijkt welke projecten en 

activiteiten er zijn waaraan het fonds jaarlijks haar bijdrage kan leveren. 

 
Het bestuur concentreert zich in het kalenderjaar en in 2020 op de digitalisering van het onderwijs en in 

het bijzonder om de leerlingen beter te faciliteren voor ICT. Naast de wens tot verdere uitbouw van de 

informatieklas, structureel onder meer leerlingen in de onderbouw, steunt het fonds toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van een kruisbestuiving tussen kunst en ICT. 
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Onze school, die kwaliteit wil bieden in de ruimste zin van het woord, biedt een veelzijdige omgeving waar 

kinderen zich op allerlei terreinen kunnen ontplooien. Het Blokhuis Loopstra Fonds richt zich met name op 

de aanvullende financiële ondersteuning voor extra culturele en educatieve activiteiten die alle leerlingen 

ten goede komen en voor alle leerlingen open staat. Daarnaast draagt het Blokhuis Loopstra Fonds 

wezenlijk bij aan solidariteit door ouders in bijzondere omstandigheden tegemoet te komen in 

schoolkosten. Als school constateren wij steeds vaker dat er leerlingen zijn die dreigen niet te kunnen 

deelnemen aan bepaalde activiteiten, excursies, reizen, of projecten. Deelname aan deze activiteiten 

stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. Wij zijn van mening dat de financiële 

thuissituatie geen belemmering mag zijn om aan schoolactiviteiten mee te doen. Het fonds draagt in 

enkele gevallen de kosten voor kinderen die anders de dupe dreigen te worden van de financiële positie 

thuis. 

 
De bijdrage van de ouders is zeer gewenst en noodzakelijk opdat het fonds deze ondersteuning kan blijven 

voortzetten en realiseren. Ieder kind kan gebruik maken van de voorzieningen die mede door het fonds 

worden bekostigd. Om deze extra’s ook de komende jaren te kunnen blijven bieden, is de steun van 

ouders onontbeerlijk. 
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Het bestuur van de Stichting Dr. G. Blokhuis Bzn – Dr.J.J. Loopstra - Fonds dankt alle ouders voor hun 

betrokkenheid. 

 

 
Hilversum, 1 april 2020 

 
 

Namens het bestuur van de Stichting Dr. G. Blokhuis Bzn – Dr. J.J. loopstra - Fonds Is 

getekend, 

 

 

Mevr. C ‘t Hart, voorzitter Dhr. 

J.E Bos, penningmeester 
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JAARREKENING 

 
 

1. Balans per 31 december 2019 

2. Staat van baten en lasten over 2019 

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

4. Toelichting op de balans per 31 december 2019 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

In euro's 

 

Activa         

      31-12-2019  31-12-2018 

         
Financiele vaste activa     242.084  227.702 

         
Vlottende activa        

Liquide middelen     

198.78
7  

167.07
8 

         

Totaal Activa      440.871  394.780 

         

         
Passiva         

         
Vermogen         
Eigen vermogen      424.799  391.780 

         
Kortlopende schulden     16.072  3.000 

         

Totaal Passiva      440.871  394.780 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 

 

    Realisatie  Begroting  Realisatie 

    2019  2019  2018 

    €  €  € 

Baten         

Ouderbijdragen          63.562         65.000         61.790  

Baten uit beleggingen         31.581                 -            -7.479  

Som der baten          95.143         65.000         54.311  

         

Lasten         

         

Besteed aan de doelstellingen         53.955         52.000         51.956  

         

Kosten van beheer en administratie        

Kantoorlasten            2.153           2.200           5.709  

Algemene lasten            2.513           7.350           6.442  

            4.666           9.550         12.152  

            

Totale lasten          58.621         61.550         64.108  

         

Financiële baten en lasten           3.503           3.450           3.487  

         

Saldo          33.019                 -          -13.284  

         

Resultaatbestemming        

Bestemmingsreserve          33.019                 -          -13.284  
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
ALGEMEEN 

 
Vestigingsadres 

Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds (geregistreerd onder KvK-nummer 41192766) is 

feitelijk gevestigd op Vaartweg 54 te Hilversum. 

 
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 activa 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. 

 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Financiële vaste activa 

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen. 

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking 

hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de 

handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde. 

 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 

afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk 

van elkaar zijn. 

 
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. 

 
Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 

 

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. 

 
Bestedingen doelstellingen 

 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 

voor zover 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 voorwaarden zal worden voldaan. 

 
Financiële baten en lasten 
 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- opbrengsten 

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

 
VASTE ACTIVA         
         
Financiële vaste activa        
      31-12-2019  31-12-2018 

         
           106.022        116.175  
Aandelen           136.062        111.527  

Obligaties           242.084        227.702  

         
         
         
    Aandelen  Obligaties  Totaal 

Verloopoverzicht        
         
Stand per 01-01-2019   116.175  111.527  227.702 

         
Resultaat beleggingen        
Dividend    3.389  1.517  4.907 
Ongerealiseerd koersresultaat   17.247  3.814  21.061 
Gerealiseerd koersresultaat            4.155            1.458            5.613  

    24.791  6.789  31.581 

         
Overige mutaties (inkopen/verkopen)   -34.944  17.746  -17.199 

         
Stand per 31-12-2019   106.022  136.062  242.084 

         
 

         
      31-12-2019  31-12-2018 

Liquide middelen        

ABN AMRO Bank N.V.     61.033  47.206 
ING Bank N.V.      137.753  119.872 

      198.787  167.078 

         
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige 

liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking 



 

 

PASSIVA 
 

      31-12-2019  31-12-2018 

Eigen vermogen        
Bestemmingsreserves     424.799  391.780 

      424.799  391.780 

         
         
      2019  2018 

Bestemmingsreserves        
Stand per 1 januari     391.780  405.064 
Resultaatbestemming     33.019  -13.284 

Stand per 31 december     424.799  391.780 

         
         
De bestemmingsreserve dient voor het verlenen van financiële steun ter bevordering van de    
onderwijsfaciliteiten van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.      
         
         
      31-12-2019  31-12-2018 

Kortlopende schulden        
Overlopende passiva     16.072  3.000 

         
Overlopende passiva        
Accountantskosten              3.000            3.000  
Alfa Project             13.072                 -    

             16.072            3.000  

         
 

 
  



 

 
5 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 

         
  Realisatie  Begroting  Verschil  Realisatie 

  2019  2019  2019  2018 

  €  €  €  € 

         
Ouderbijdragen         
Vrijwillige ouderbijdragen 63.562  65.000  -1.438  61.790 

         
De ouderbijdragen zijn op kasbasis 

verantwoord.        
         

Baten uit beleggingen        
Baten uit beleggingen 31.581                -     31.581  -7.479 

         
         
Na aftrek van kosten van beleggingen bedraagt het nettoresultaat van beleggingen € 28.457,-

- (2018 € -/- 10.531,--).            

         
Besteed aan doelstellingen        
         
  Realisatie  Begroting  Verschil  Realisatie 

  2019  2019  2019  2018 

  €  €  €  € 
Doelstellingen         
Oudervereniging              2.500           2.500                 -             4.500  
Grote Avond            15.090         15.000                90         14.250  
CJP             4.870           5.000             -130           4.900  
TOpAS/Lustrum                    -                   -                   -             8.489  
Debat Unie              7.300           5.000           2.300           2.693  
Alfa Project            17.000         17.000                 -           12.874  
Solidariteit              7.195           5.000           2.195           4.250  
Overig                    -             2.500          -2.500                 -    

  53.955        52.000   1.955  51.956 

         
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale ouderbijdragen is: 
2019: 85%        
2018: 84%        
         
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:   
2019: 57%        
2018: 96%        
         
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:   
2019: 87%        
2018: 77%        
         

  



 

 
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders        
De bestuurders van de Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds zijn onbezoldigd.   
         
Personeelsleden        
Bij de Stichting dr. G. Blokhuis Bzn.-dr. J.J. Loopstra-Fonds waren in 2019 geen werknemers 
werkzaam. 

 

 
Overige bedrijfslasten        
  Realisatie  Begroting  Verschil  Realisatie 

  2019  2019  2019  2018 

  €  €  €  € 
Kantoorlasten         
Automatiseringslasten 2.153          2.200   -47  5.709 

         
Algemene lasten         
Accountantslasten  1.936          2.000   -64  3.000 
Algemene lasten  577          5.350   -4.773  3.442 

  2.513          7.350   -4.837  6.442 

         
 
Financiële baten en lasten        
Rentelasten en soortgelijke lasten 3.503  3.450  53  3.487 

         
Rentelasten en soortgelijke lasten        
Beheerkosten effectenportefeuille 3.124          3.075   49  3.052 
Overige rentelasten en -baten 380             375   5  435 

  3.503  3.450  53  3.487 

         
 


