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BESTUURSVERSLAG
Algemeen
Naam- en adresgegevens stichting
Naam:
Vestigingsadres:

Stichting Greijdanus Kruithoffonds
Broederweg 16, 8261 GS Kampen

Doel, missie en visie
De stichting is opgericht op 19 mei 1948 na het overlijden van Professor Dr. Seakle
Greijdanus en heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun aan hulpbehoevende
studenten in de theologie, studerende aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde
kerken, gevestigd in Kampen. Hiervoor komen allereerst in aanmerking studerenden die zich
voorbereiden op een promotie.

Activiteiten
De stichting heeft tot doel: het verlenen van financiële steun aan studenten en promovendi in
de theologie, studerende respectievelijk werkende aan de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), gevestigd te Kampen.
Toekomstige ontwikkelingen
Stichting Greijdanus-Kruithoffonds zal in de komende jaren vooral aanvragen honoreren die
rechtstreeks bijdragen aan studenten en promovendi in de theologie die onderwijs volgen bij
de Theologische Universiteit Kampen. Er is geen aanvulling van de financiële middelen
voorzien.
Stichting Greijdanus-Kruithoffonds heeft geen meerjarige verplichtingen uit hoofde van
langlopende contracten en overeenkomsten.
Coronacrisis
De coronacrisis zorgt niet voor financiële discontinuïteit.

Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken
De stichting staat ingeschreven in het Stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel, onder
nummer 41024365
Boekjaar
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
Controle
De jaarrekening over het boekjaar 2020, is gecontroleerd door Astrium Accountants.
De op deze controle betrekking hebbende controleverkalring is aan de jaarstukken toegevoegd
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Samenstelling bestuur per 31 december 2020
Het bestuur bestaat uit de leden van de raad van toezicht van de Theologische Universiteit van
de Gereformeerde Kerken, gevestigd te Kampen.
De jaarstukken 2020 zijn door het bestuur van de organisatie opgemaakt op basis van de
continuïteitsveronderstelling.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

J. Westert, voorzitter
Ds. A. Koster, secretaris
Mevrouw S.J. Geertsema MBA
Ds. P. Groen
B. Vreugdenhil
Financiën
Het vermogen is met € 7.552 afgenomen tot € 209.517

Datum van opmaak jaarrekening
2021

Namens het bestuur, J. Westert, voorzitter

3

Jaarrekening
Stichting Greijdanus-Kruithoffonds
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

31-12-2020

31-12-2019

0

7

212.435

219.018

212.435

219.025

209.517

217.069

2.918

1.956

212.435

219.025

Activa
Te ontvangen posten
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Te betalen posten
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

2019

4

52

4

52

Uitkeringen

5.429

4.045

Accountantskosten

1.198

1.198

929

913

7.556

6.156

-7.552

-6.104

Baten
Overige baten

Lasten

Overige lasten

Saldo baten en lasten
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen), C1 kleine organisaties zonder winsttreven.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van Stichting Greijdanus-Kruithoffonds zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Vorderingen en overlopende posten
De vorderingen worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. De
vervolgwaardering worden verwerkt tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Het vermogen van de stichting staat voor het
grootste deel staat op een spaarrekening.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Opbrengstverantwoording
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waar zij zijn gerealiseerd. De baten worden gevormd door de
opbrengsten van liquide middelen.
Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Coronacrisis
Het bestuur heeft de impact van de coronacrisis waarmee Nederland vanaf medio maart 2020
wordt geconfronteerd op Stichting Greijdanus-Kruithoffonds geëvalueerd. Op het moment
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van het opmaken van deze jaarrekening 2020 is er, naar haar inschatting en alle feiten en
omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de
continuïteit van Stichting Greijdanus-Kruithoffonds en derhalve niet van onontkoombare
discontinuïteit.
Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheidsmaatregelen
ziet het bestuur van Stichting Greijdanus-Kruithoffonds op dit moment geen reden om aan de
positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Het bestuur is daarom van mening dat de
in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd
dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen.

STATUTAIRE REGELING WINST/VERLIES BESTEMMING
Op basis van het door het bestuur gedane voorstel wordt het gerealiseerde resultaat in het
boekjaar ten laste / ten gunste gebracht van het eigen vermogen.
Begroting
De activiteiten die plaatsvinden door stichting Greijdanus-Kruithoffonds zijn gering in
omvang en beperkt in tijdsomvang. Er is derhalve gekozen om geen begroting voor de
stichting op te stellen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Materiële vaste activa
De stichting heeft geen vaste activa.
Vlottende activa
De samenstelling van de vlottende activa is als volgt:
31-12-2020

31-12-2019

0

7

0

7

Te ontvangen bankrente

Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
31-12-2020

31-12-2019

37.440
174.995
212.435

44.034
174.984
219.018

Liquide middelen

ABN/AMRO rekening courant
ABN/AMRO private banking spaarrekening

De liquide middelen staat ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

Eigen vermogen
Stamkapitaal
Reserves

31-12-2020

31-12-2019

30.838
178.679
209.517

30.838
186.231
217.069

Overeenkomstig de statuten mag het stamkapitaal nooit worden aangesproken.
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De reserves laten een afname zien van € 7.552. Dit is het gevolg van het feit dat het saldo van
baten en lasten in mindering is gebracht op de reserves.
Kortlopende schulden
De samenstelling van de vlottende activa is als volgt:

Accountantskosten
Te betalen beheerskosten TUK
Te betalen bankkosten
Te betalen uitkeringen

31-12-2020

31-12-2019

1200

1.200

750

750

6

6

962
2.918

0
1.956

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Stichting Greijdanus-Kruithoffonds heeft geen meerjarige verplichtingen uit hoofde van
lopende contracten en overeenkomsten.
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STICHTING GREIJDANUS KRUITHOFFONDS
TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Baten:
31-12-2020

31-12-2019

4
4

52
52

Overige bedrijfsopbrengsten
Bankrente

Lasten:
Uitkeringen
De uitkeringen over het verslagjaar en het daaraan voorafgaande jaar zijn als volgt:

2020

2019

Uitkeringen
U.H. Jeon
A. den Heijer
M. Wijma
M. Dreschler
L. Oosterhof van Bruggen
G. van Appeldoorn

350
872
3.361
217
134
495

495
1.000
-600
1.093
1.245
492
320

G. van Appeldoorn
S.H. Harefa
A. den Heijer
H.A. Kim
H. Seo
U.H. Jeon
P. Strating

5.429

4.045
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STICHTING GREIJDANUS KRUITHOFFONDS

Overige lasten
De samenstelling van de overige lasten is als volgt:
31-12-2020

31-12-2019

179
750
929

163
750
913

Overige lasten
Bewaarloon
Beheerskosten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat van € 7.552 is in mindering gebracht op het vermogen van de stichting.

VASTSTELLEN JAARREKENING DOOR HET BESTUUR
Hiermee verklaart het bestuur van stichting Greijdanus-Kruithoffonds, statutair gevestigd te
Kampen, dat de jaarrekening 2020 van de stichting is opgemaakt en vastgesteld in
overeenstemming met vigerende richtlijnen en conform artikel 4 van de statuten.

J. Westert, voorzitter
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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