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KENMERK
1113/rw

Aan het bestuur van de Stichting
Gilde Utrecht
Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht

29 april 2020

ALGEMEEN

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019
van Stichting Gilde Utrecht.

BEDRIJFSGEGEVENS
Rechtsvorm

: Stichting.

Oprichting

: 24 februari 1989, laatste statutenwijziging 12 juli 2017.

Bestuursleden

: P.H. Vergeer (voorzitter) per 31 december 2019 afgetreden;
E. Povel (penningmeester);
J.T.K. Marcelis (voorzitter);
M.L. Kuipers (secretaris).

Handelsregister

: Het dossiernummer is 41183482.

Belastingen

: Het fiscaalnummer is 0089.555.56.

Boekjaar

: Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling

: Het doel van de stichting is het verlenen van allerlei soorten diensten in
en rondom de stad Utrecht, in het bijzonder het organiseren van, het
coördineren van, het ondersteunen van en het bemiddelen bij het tot
stand komen van contacten tussen enerzijds personen van vijftig jaar
en ouder, die hun kennis, kundigheid en ervaring belangeloos willen
overdragen en anderzijds personen of organisaties die in deze kennis,
kundigheid en ervaring geïnteresseerd zijn.
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RESULTAAT
In het boekjaar 2019 is een overschot behaald van € 4.185 (2018: overschot € 32.920).

EIGEN VERMOGEN
Het overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt
einde boekjaar € 66.679 (2018 : € 62.494).
Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
ZWEERS . WIJBENGA BV

Rob Wijbenga
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BESTUURSVERSLAG

In 2019 werd het dertigjarig bestaan van de Stichting Gilde Utrecht gevierd. Een organisatie die voor het
overgrote deel draait op vrijwilligers van 45 jaar en ouder. Al die vrijwilligers stellen hun kennis, kunde en
ervaring beschikbaar aan de samenleving.
Sinds 18 februari 2019 weer onder leiding van een directeur in de persoon van Gerlofke Hekelaar.
Ter ondersteuning van de directeur is per 18 november 2019 een parttime officemanager/secretaresse
aangetrokken. Haar naam is Nienke Willemsen. De 20 uur per week van de directeur en de 16 uur van de
secretaresse vormen tezamen een betaalde formatie van één fte. Alle andere functies en werkzaamheden
worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Bestuur
In verband met het statutair aftreden van de voorzitter en het eerdere vertrek van een penningmeester is
naarstig gezocht naar bestuursleden die vanaf 1 januari 2020 hun krachten willen inzetten voor het wel en
wee van Gilde Utrecht, en met succes: Vanaf het begin van het nieuwe jaar ziet het bestuur er als volgt uit:
de heer J.T.K. Marcelis, voorzitter
mevrouw. M.L. Kuijpers, secretaris
de heer E. Povel, penningmeester
de heer A.A. Verhagen, bestuurslid
de heer M. Verviers, bestuurslid.
Dit team zal de organisatie de komende jaren aansturen.
Financiën
De stichting heeft qua financiën een ongewoon jaar achter de rug.
In 2017 dreigden we btw-plichtig te worden volgens de externe accountant. Daarom werden, op aandringen
van de accountant, reserveringen gepleegd teneinde een eventuele aanslag van de belastingdienst te
kunnen opvangen. Ook werd de prijs van een rondleiding verhoogd van zes naar acht euro per deelnemer.
In november 2019 besloot de gemeenteraad om de noodzaak van een extern accountantsverslag te laten
vervallen voor organisaties met een subsidie tot € 100.000 per jaar. Daarmee was de discussie over btwplicht met de externe accountant achterhaald en vervielen de kosten van de accountantscontrole. De
belastingdienst was op de website heel duidelijk: rondleidingen zijn niet btw-plichtig.
Dit alles leidde tot een onverwachte verbetering van het resultaat. Ook het vertrek van de directeur per 1
oktober 2018 en de periode tot het aantrekken van een nieuwe directeur per 18 februari 2019 leidde tot een
eenmalige, aanzienlijke verlaging van het uitgavepatroon.
De reserve van de stichting is daardoor hoger dan gewenst. In 2019 is een groot deel van de reserve
gebruikt om investeringen voor de toekomst te doen (denk aan vervanging van de 10 jaar oude computers)
en ook in 2020 zullen nog extra investeringen gedaan worden om Gilde Utrecht bestendig te maken voor de
komende jaren en daarmee de reserve weer terug te brengen tot op een aanvaardbaar niveau.
Activiteiten
De organisatie realiseert haar activiteiten met veel succes. De rondleidingen verheugen zich in een groeiend
aantal deelnemers, de vraag naar taalcoaches blijft onverminderd hoog, alleen de deelname aan cursussen
is enigszins tanend. Ook de bezetting van coördinatiecommissies vraagt opnieuw veel aandacht omdat een
groot aantal leidinggevende vrijwilligers per het einde van 2019 willen stoppen gezien de hoogte van hun
leeftijd. Veel van deze vrijwilligers zijn 15 jaar of langer actief geweest voor de gilde-organisatie. We zijn
deze mensen uiteraard bijzonder veel dank verschuldigd en hebben ze aan het eind van 2019 uitgebreid
gehuldigd.
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BESTUURSVERSLAG

Afsluiting van 2019, het dertig jarig bestaan
Het bestuur heeft er voor gekozen het dertigjarig bestaan alsmede het afscheid van een aantal vrijwilligers
te vieren in eigen kring. Dit gebeurde op 20 december met een eindejaarsbijeenkomst zoals we elk jaar
doen, alleen dit jaar met een aantal bijzondere accenten. Zo heeft burgemeester Jan van Zanen een bezoek
gebracht aan deze bijeenkomst, waarbij de scheidend voorzitter de 'Speld van de stad Utrecht' kreeg
opgespeld. Ingmar Heytze verzorgde een presentatie, voor alle aanwezigen was een aandenken aan dertig
jaar Gilde Utrecht en de bijeenkomst werd afgesloten met een buffet. Het bestuur denkt op deze wijze een
waardige afsluiting van het jubileum jaar te hebben verzorgd.
Financieel resultaat 2019
De exploitatiebegroting over 2019 bedraagt €.153.000,-Het exploitatieresultaat eindigt met een totaal bedrag van €.149.942,Het positieve resultaat over 2019 is €.4.185,Het bestuur meent een juiste bedrijfsvoering te hebben gerealiseerd.
De organisatie staat klaar voor nieuwe uitdagingen in 2020.
Paul Vergeer
voorzitter
tot 31 dec. 2019

Hans Marcelis
voorzitter
vanaf 1 jan. 2020

Eduard Povel
penningmeester

Marie-Louise Kuijpers
secretaris
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zweers wijbenga
a d m i n i s t r a t i e · b e l a s t i n g a d v i s e u r s

BALANS (na winstbestemming)

31-12-2019
€
€

31-12-2018
€
€

ACTIVA

31-12-2019
€
€

31-12-2018
€
€

58.746
7.933

54.561
7.933

PASSIVA

materiële vaste activa
apparatuur

4.789

-

eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserve ontwikkeling Erfgoed Utrecht

vlottende activa
vorderingen

66.679
overige vorderingen en overlopende activa

3.506

62.494

4.833
kortlopende schulden

liquide middelen

totaal activa

81.429

89.724

161.161

165.994

crediteuren
loonheffingen
vooruitontvangen subsidie
overige schulden en overlopende passiva

totaal passiva

18.995
3.351
699

5.335
96.200
1.965

23.045

103.500

89.724

165.994
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

realisatie
2019
€

begroting
2019
€

realisatie
2018
€

BATEN
subsidies
verleende diensten
overige opbrengsten

96.200
57.919
8

95.000
58.000
-

99.000
56.670
17

154.127

153.000

155.687

personeel

54.600

64.000

54.426

huisvesting

24.681

24.000

22.463

algemeen

57.185

35.000

28.222

kosten van de activiteiten

12.997

30.000

17.205

479

-

451

149.942

153.000

122.767

4.185

-

32.920

4.185

-

32.920

4.185

-

32.920

LASTEN

overige lasten

resultaat

resultaatverdeling
onttrekking bestemmingsreserve
toevoeging overig besteedbaar vermogen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640
"Organisaties zonder winststreven".
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.
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.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers in de balans en staat van baten en lasten zijn ten dele geherrubriceerd om een
betere vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Deze herrubricering heeft verder geen impact op het
resultaat.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves (vrij besteedbaar vermogen) en
fondsen (niet vrij besteed vermogen). Een deel van de reserves kan door het bestuur worden afgezonderd
voor een speciaal doel. Deze bestemmingsreserves worden gevormd door (een deel van) het positieve
resultaat van enig jaar te bestemmen voor dat doel.
Het positieve resultaat dat geen bestemming heeft gekregen wordt toegevoegd aan de egalisatie reserve.
Indien in enig jaar donaties door derden zijn bestemd voor een speciaal doel en deze donatie is nog
niet (volledig) besteed, dan wordt het restant toegevoegd aan een bestemmingsfonds voor dat doel.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht op de vorderingen. Deze afwaarderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste
één jaar en worden - voor zover niet anders gemeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Projecten
De baten en lasten inzake lopende projecten worden in balans tot uitdrukking gebracht. Zodra het project
is afgerond worden de project baten en lasten verantwoord in de staat van baten en lasten.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
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 worden in de staat van baten en lasten verantwoord en toegerekend aan de periode waarin ze
zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate en de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn genoten, rekening houdend met de geldende
subsidievoorwaarden. De bate worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze wordt ontvangen.
Opbrengsten wandelingen en cursussen
De opbrengsten van wandelingen en cursussen worden verantwoord in het jaar dat deze
activiteiten zijn uitgevoerd.

Stichting Gilde Utrecht, pagina 8

TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

stand begin boekjaar
bij: investeringen computers en laptop oktober 2019

5.224

-

af: afschrijving 33,3%

5.224
435

-

4.789

-

3.300
139
67

3.300
1.350
183

3.506

4.833

11.133
70.000
296

55.000
105.361
800

81.429

161.161

apparatuur

overige vorderingen en overlopende activa
waarborgsom
nog te ontvangen bedragen
vooruitbetaalde kosten

liquide middelen
Rabobank spaarrekening
Rabobank rekening-courant
ING Bank
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TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

stand begin boekjaar
bij: resultaatverdeling

54.561
4.185

21.641
32.920

stand einde boekjaar

58.746

54.561

stand begin boekjaar
bij: resultaatverdeling

7.933
-

7.933
-

stand einde boekjaar

7.933

7.933

18.995

5.335

3.351

-

-

96.200

algemene reserve

bestemmingsreserve ontwikkeling Erfgoed Utrecht

Dit betreft een reserve ten behoeve van toekomstige personeelsuitgaven.

crediteuren
te betalen facturen

loonheffingen
aangifte december

vooruitontvangen subsidie
subsidie 2019 Gemeente Utrecht
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TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

31-12-2019
€

31-12-2018
€

144
31
256
268

1.210
31
64
260
400
-

699

1.965

overige schulden en overlopende passiva
reservering vakantiegeld
taxatie accountant
bankkosten
vooruitontvangen rondleiding
Project Cultureel Erfgoed
Project LMUK
Project Power Nederland

niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurovereenkomst inzake het perceel lange Smeestraat 7 te Utrecht.
De huurovereenkomst is aangegaan t/m 30 april 2020.
De netto huurprijs over het jaar 2019 bedraagt € 19.944.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

realisatie
2019
€

begroting
2019
€

realisatie
2018
€

subsidies
Gemeente Utrecht, reguliere subsidie
subsidie Cursus erfgoed

96.200
-

95.000
-

93.000
6.000

96.200

95.000

99.000

44.898
2.605
2.429
3.870
1.700
1.500
375
542

30.000
23.000
5.000
-

38.311
4.690
2.832
6.420
2.250
1.620
547

57.919

58.000

56.670

8

-

17

verleende diensten
wandelingen
cursussen
cluster taal
Cultureel erfgoed
bijdrage LMUK
bijdrage LMUBK
bijdrage Power
overige opbrengsten (inzet vrijwilligers)

overige opbrengsten
rente baten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

realisatie
2019
€

begroting
2019
€

realisatie
2018
€

personeel

salarissen
bruto salarissen

31.521

40.000

28.351

6.240

10.000

4.777

-

-

2.892

16.365
474

14.000
-

17.094
1.312

16.839

14.000

18.406

54.600

64.000

54.426

19.944
1.680
3.057

20.500
2.500
1.000

19.944
2.414
105

24.681

24.000

22.463

sociale lasten
premies werknemersverzekeringen

pensioenen
premies pensioenverzekering

overige personeelskosten
vrijwilligerskosten
overige personeelslasten

totaal personeel

huisvesting
huur
onderhoud en schoonmaak
overige huisvestingskosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

realisatie
2019
€

begroting
2019
€

realisatie
2018
€

algemeen
bestuurskosten
kantoorbenodigdheden
kopieer- en drukwerk/publiciteit
porti
accountancy
automatisering en onderhoud
assuranties
afschrijving apparatuur
overige algemene kosten

3.383
11.480
19.953
1.291
1.633
16.585
1.515
435
910

3.500
6.000
10.000
1.500
1.500
10.000
1.500
1.000

3.234
2.015
11.539
2.753
7.025
677
979

57.185

35.000

28.222

1.853
5.871
2.519
1.575
1.179

30.000
-

1.186
5.536
9.708
775

12.997

30.000

17.205

479

-

451

kosten van de activiteiten
lasten wandelingen
lasten cursussen
lasten Cultureel erfgoed
lasten Poer
eindejaarsbijeenkomst

overige lasten

financiële lasten
betaalde bankrente en -kosten
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