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Verkorte balans per 31 december 2020 

 
(na bestemming exploitatiesaldo)         

 Toe-         

 lichting    31.12.2020    31.12.2019 

     €    € 

Actief          

          

Vaste activa          

          

Materiële vaste activa:          

Kunstbezit 1    p.m.    p.m. 

          

Financiële vaste activa:          

1% lening Stichting Singer          

Memorial Foundation 2    -    - 

Bijdrage renovatie 

museumwinkel 
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56.520 

    

90.995 

          

Vlottende activa          

          

Vorderingen     96.392    261.806 

          

Effecten 4    347.671    475.984 

          

Geldmiddelen 5    586.613    459.821 

     1.087.196    1.288.606 

Passief          

          

Eigen vermogen          

          

Algemene reserve 6  1.031.845    1.134.414   

Bestemmingsreserves 7  50.000    50.000   

     1.081.845    1.184.414 

          

Schulden op korte termijn          

          

Overige schulden en           

vooruitontvangen bijdragen     5.351    104.192 

     1.087.196    1.288.606 
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Staat van baten en lasten over 2020 

 Toe-         

 lichting    2020    2019 

     €    € 

Baten:          

Ontvangen van begunstigers 8    146.820    152.760 

Overige giften, legaten en 

schenkingen 

     

215 

    

125 

     147.035    152.885 

Netto-opbrengst museumwinkel 9    2.797    101.029 

Rentebaten     -    2.671 

Opbrengst effecten     7.098    15.286 

     156.930    271.871 

Koersresultaat 10    -48.839    74.548 

     108.091    346.419 

          

Lasten     10.660    14.276 

     97.431    332.143 

Donaties aan Stichting Singer 

Memorial Foundation 
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-200.000 

    

-395.000 

Saldo van baten en lasten 

(voor bestemming) 

     

-102.569 

    

-62.857 

          

Bestemming saldo baten en 

lasten 

         

          

Onttrekking Algemene Reserve     -102.569    -62.857 

     -102.569    -62.857 
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Toelichting op de verkorte balans en de verkorte staat van baten en lasten 

Bestuur 

Het bestuur is per 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

 

 de heer Tijmen Smit, voorzitter; 

 mevrouw Jocelyn van Eck, secretaris; 

 de heer Cees Hamming, penningmeester; 

 mevrouw Micheline van den Biggelaar; 

 de heer Bart van den Nieuwenhof; 

 mevrouw Evelien Langeler-Nuijten 

 de heer Bart Jan Bölger. 

 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. 

Activiteiten 

Doel van de Stichting is het bevorderen van de instandhouding van de Stichting Singer Memorial 

Foundation (SSMF) te Laren door: 

 

 bijeenbrengen van fondsen voor het in stand houden en uitbreiden van de museumcollectie en 

voorts het ondersteunen van museale tentoonstellingen; 

 werken die haar eigendom zijn, in vruchtgebruik af te staan aan de SSMF zolang deze een 

museum in stand houdt; 

 bevorderen en organiseren van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum, alsmede alle 

wettige, daartoe geëigende, activiteiten en middelen waaronder het organiseren van een 

museumwinkel; 

 uitbrengen van advies aan de SSMF en verlenen van assistentie bij het tot uitvoering brengen van 

plannen, die tot instandhouding respectievelijk verbetering en/of uitbreiding van de museumruimten 

kunnen bijdragen. 

De Stichting heeft alle haar in eigendom toebehorende werken en antiek aan de SSMF in 

vruchtgebruik afgestaan, hetzij door vestiging, hetzij door verlenging van door tijdsverloop geëindigde 

rechten, voor welk recht van vruchtgebruik in hoofdlijnen de navolgende bepalingen gelden: 

 

 SSMF voert zelf beheer over het vruchtgebruikvermogen; 

 SSMF is bevoegd tot vervreemding van de aan vruchtgebruik onderworpen kunstwerken, onder 

gehoudenheid de opbrengst uitsluitend aan te wenden voor het verwerven van vervangende, van 

het vruchtgebruikvermogen deeluitmakende kunstwerken; 

 op grond van het vorenstaande is SSMF volledig beheers- en beschikkingsbevoegd, teneinde haar 

doelstelling, zijnde het in stand houden, uitbreiden en actualiseren van de Singer Collectie optimaal 

te kunnen realiseren. 
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Beleggingsbeleid: 

Beleggingen worden beheerd via professionele vermogensbeheerder.  

Het beleggersprofiel van de Stichting Vrienden is “Matig Defensief”, volgens de huidige criteria van 

ABN AMRO.  

Stichting Vrienden belegt bij voorkeur in beleggingsfondsen mede met het oog op een gewenste 

spreiding van de risico's, tenzij er aantoonbaar beter resultaat behaald kan worden met beleggingen in 

individuele effecten. 

In de beleggingsmix wordt rekening gehouden met eventuele leningen aan Stichting Singer Memorial 

Foundation of andere gerelateerde partijen. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden bespreekt de beleggingsportefeuille in de bestuurs-

vergaderingen; in geval van bijzondere marktontwikkelingen of naar eigen inzicht kan het bestuur 

buiten de geplande vergaderingen beleggingsbeslissingen nemen die in de eerstvolgende vergadering 

worden bekrachtigd. 

ESG Beleid: 

Stichting Vrienden wil niet beleggen in bedrijven met activiteiten die maatschappelijk verwerpelijk 

worden geacht. 

 

De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI), RSIN 804277424. 
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Algemene grondslagen  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo baten en lasten vinden plaats op 

basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

 

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. 
 

Continuïteit van de activiteiten 
 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Financiële instrumenten 
 

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende 

schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt 

tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Stichting Vrienden van Singer Laren kent 

geen afgeleide financiële instrumenten. 

 
Valuta 
 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s de functionele valuta van de stichting. 

 

Kunstbezit 

De kunstvoorwerpen zijn eigendom van de Stichting Vrienden van Singer Laren te Laren. Zij zijn in 

permanente bruikleen met de volledige beheersplicht aan Stichting Singer Memorial Foundation 

gegeven. De collectie is daarom niet in de balans opgenomen. 
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Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van het bestuur die 

kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële 

positie. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend 

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Financiële vaste activa 
 

De leningen 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 aflossing van het komende boekjaar wordt 

opgenomen onder de kortlopende vorderingen. 

 
Vorderingen 
 

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 voorzieningen voor mogelijke verliezen als 

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Effecten 
 

De ter beurze genoteerde aandelen en beleggingsfondsen behoren tot een handelsportefeuille en 

worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als 

gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord. 
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Liquide middelen 
 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Eigen vermogen 
 

Het eigen vermogen van de stichting is ingedeeld in twee categorieën.  
 
Algemene reserve 
 

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door 

wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is 

opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere termijn te 

waarborgen. 
 
Bestemmingsreserves 
 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door het bestuur van de stichting onder 

goedkeuring van het bestuur een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. 

Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting. 
 
Schulden op kort termijn 
 

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 

der lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden 

en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de verkorte balans 

1 Kunstbezit 

Op 29 augustus 1996 is het kunstbezit van Stichting Singer Memorial Foundation en Stichting Steun 

Continuïteit Singer in zijn geheel geschonken aan de Stichting Vrienden van Singer Laren te Laren. 

Deze schenking kon vrij van schenkingsrecht geschieden. De Stichting Vrienden van Singer Laren 

heeft op haar beurt haar kunstbezit en de geschonken kunstbezittingen van Stichting Singer Memorial 

Foundation en Stichting Steun Continuïteit Singer in vruchtgebruik met volledige beheersplicht 

afgestaan aan de Stichting Singer Memorial Foundation. 

De restauratieplicht van de collectie ligt bij de Stichting Vrienden van Singer Laren. Jaarlijks wordt op 

basis van de verwachte restauraties een bedrag gedoneerd aan Stichting Singer Memorial 

Foundation. Restauratiekosten van tentoongestelde collecties komen ten laste van de 

exploitatielasten van de museale activiteiten van Stichting Singer Memorial Foundation.  

Gezien het feit dat dit kunstbezit in permanente bruikleen is gegeven aan de Stichting Singer Memorial 

Foundation, is deze post pro memorie op de balans opgenomen. De verzekerde waarde per 

1 december 2020 bedraagt circa € 32.613.000. (Hierin zijn mede begrepen langdurig in bruikleen   

2 Financiële vaste activa 

Op 19 juni 2017 heeft de Stichting Vrienden van Singer Laren aan de Stichting Singer Memorial 

Foundation een 1%-overbruggingskredietlening ad € 500.000 ter beschikking gesteld. Deze lening 

moet de mismatch in tijd tussen de nog te ontvangen toegezegde lijfrenten en de nieuwbouwkosten 

opvangen. Op 1 januari 2020 werd de lening, per 31 december 2019 groot € 255.000, geheel afgelost. 

3 Bijdrage renovatie museumwinkel 

In 2017 is de museumwinkel geheel gerenoveerd. De Vrienden hebben in totaal voor € 172.375 in de 

kosten bijgedragen. Deze bijdrage zal jaarlijks met 20% worden afgeschreven ten laste van de 

opbrengst van de museumwinkel. De gerenoveerde winkel werd op 1 juli 2017 in gebruik genomen. 
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4 Effecten 

Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt: 
   Totaal 

   € 

    

Balans per 1 januari 2020   475.984 

Verkopen   -343.272 

Aankopen   263.797 

Koersverschillen   -48.838 

Balans per 31 december 2020   347.671 
 

5 Geldmiddelen 

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen 

6 Algemene Reserve 

 2020  2019 

 €  € 

    

Saldo per 1 januari 1.134.414  1.197.271 

Onttrekking bestemming saldo baten en lasten -102.569  -62.857 

Saldo per 31 december 1.031.845  1.134.414 

 
Bestemming saldo baten en lasten 
 
Het saldo wordt als volgt bestemd: 
    

 2020  2019 

 €  € 

    

Onttrekking Algemene Reserve -102.569  -62.857 

7 Bestemmingsreserves 

   

31.12.2019 Mutaties 31.12.2020 

 € € € 
    

Aankoop kunst 50.000 - 50.000 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de verkorte staat van baten en lasten 

Algemeen 

Bij de Stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam (2019: idem). 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. 

8 Ontvangen van begunstigers 

   

 2020 2019 

 € € 
    

Bijdragen   127.190 134.140 

Bijdragen omgezet in 5-jarige lijfrentetoezegging   19.630 18.620 

  146.820 152.760 

De vrienden zijn benaderd om hun jaarlijkse bijdragen om te zetten in een vijfjarige periodieke lijfrente-

uitkering. Eenenzestig vrienden hebben hierin toegestemd. In 2020 zijn vier nieuwe lijfrentecontracten 

afgesloten. Per balansdatum resteert nog een toezegging van € 36.490. 

9 Netto opbrengst winkel 

Met de Stichting Singer Memorial Foundation (SSMF) is overeengekomen dat de netto-opbrengst van 

de museumwinkel 50 : 50 wordt verdeeld tussen SSMF en de Vriendenstichting. 

Als tegenprestatie zorgt de Stichting Vrienden van Singer Laren voor bemensing van de 

museumwinkel. Het winkelpersoneel bestond tot eind augustus 2009 uitsluitend uit vrijwilligers die om 

niet hun diensten ter beschikking stellen. Op 24 augustus 2009 zijn betaalde krachten aangetrokken. 

De helft van hun salariskosten wordt door de Stichting Singer Memorial Foundation doorberekend aan 

de Vriendenstichting. 

In 2020 werd de webshop weer geheel in eigen beheer geëxploiteerd. Voorheen werd de handeling 

en distributie uitbesteed. Van onderstaande omzet werd € 57.393 (2019: € 11.308) behaald via de 

webshop. 
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10 Koersresultaat effecten 

    

 2020  2019 

 €  € 

    

Gerealiseerd koersresultaat effecten -75.701  - 

Ongerealiseerd koersresultaat effecten 26.863  74.548  
-48.838  74.548 

11 Donaties aan Stichting Singer Memorial Foundation 

      

   2020  2019 

   €  € 

      

Jaarlijkse bijdrage    100.000  90.000 

Bijdrage restauratie- en taxatiekosten   25.000  20.000 

Bijdrage Singerprijs   25.000  25.000 

Bijdrage modernisering museum   -  210.000 

      

Bijdragen tentoonstelling:      

 Spiegel van de ziel 25.000     

 Schilders van licht 25.000     

   50.000  50.000 

   200.000  395.000 

 

 

 


