Jaarverslag Stichting
Hofleveranciers in Nederland
2014
Inleiding:
De Stichting Hofleveranciers in Nederland, sedert 1975 actief als een organisatie van door de regerende
monarch onderscheiden ondernemingen met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Stichting
Hofleveranciers in Nederland is niet direct betrokken bij de eindprocedure tot toekenning en behoud van dit
recht. De stichting heeft tot doel "een bredere bekendheid en inhoud te geven aan deze onderscheiding om
daarmee het nationale aanzien van met dit recht begunstigde ondernemingen te bevorderen en hun
onderlinge band te versterken alsmede ter uiting van de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en
ons Koninklijk Huis". De primaire doelgroep van Stichting Hofleveranciers in Nederland wordt gevormd door de
ondernemingen die onderscheiden zijn met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" . De stichting
Hofleveranciers in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een organisatie welke behoord tot;
Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestond op 5 juli 2013 uit 4 leden (hiervoor is gekozen om slagvaardig te kunnen
werken) die voor een periode van 5 jaar zijn benoemd. Deze hebben ook in 2014 hun post op vrijwillige en
onbezoldigd basis vervuld.

Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in 2014 vier maal, doch heeft regelmatig contact met elkaar over actuele en diverse
zaken via de telefoon of mail.

Fondswerving:
Voor haar inkomsten is de Stichting Hofleveranciers in Nederland geheel afhankelijk van haar doelgroep,
waarbij de jaarlijkse bijdrage voor 2014 gesteld was op € 55,00 per deelnemend lid. Deze wordt laag gehouden
om geen drempel op te werpen voor ondernemingen die in deze economische crisis tegenslag hebben.

Activiteiten in 2014:
1. Het jaar 2014 stond wederom in het teken van 200 koninkrijk der Nederlanden (2013-2015). Zo werd om de
ondernemingen die onderscheiden zijn met de titel “Bij Koninklijke Beschikking Hofleveranciers” en die vallen
onder de term van voeding en genotsmiddelen en horeca/restaurants, meer onder de aandacht te brengen
deelgenomen aan het grote spektakel “Vorstelijk Tafelen in Nederland” welke plaats vond op Paleis ’t Loo te
Apeldoorn op 30 april. Het grote houten hofleveranciers wapenbord dat daar getoond werd oogde veel
belangstelling, zowel in Nederland als daar buiten.

2. Op 9 mei werd in samenwerking met het Haarlems Historisch Museum, de tentoonstelling “Haarlemse
Hofleveranciers” geopend. Hier werd de geschiedenis weer gegeven vanaf de eerste Haarlemse onderneming
Arnoldus Broekhuizen, haringverkoper, die het predicaat van Koning Willem I kreeg in 1827 tot met de laatsten
in 2014. Naast een keur aan verscheidenheid van foto’s en voorwerpen waren er ook diverse wapenborden uit
de Collectie van de Stichting Hofleveranciers in Nederland te zien uit de periode 1815-1980.

3. Ter gelegenheid van het 200 jarige bestaan van de Hoge Raad van Adel op 23 juni, was er een feestelijke
bijeenkomst in de Ridderzaal in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Hier kreeg de koning het boekwerk
“Wapenregister van de Nederlandse Adel” uitgereikt. Daar het college van Hoge Raad van adel zich niet ook
enkel bezig houdt met adelheid zaken, wordt zij ook wel de hoeder van ’s Konings wapen genoemd. Zij
adviseert namelijk ook over de samenstelling van de wapenen van het Koninklijk Huis, welke na goedkeuring
ook in vormgeving c.q. reliëfvorm gebruikt wordt als kenmerk dat een onderneming is onderscheiden met het
predicaat “Hofleverancier” doormiddel van een wapenbord aan de gevel.

Collectie wapenborden;
Om deze collectie beter te kunnen beheren en toegankelijk te maken voor derden inzake onderzoek, is deze
verhuisd naar een grotere depotruimte. Deze wordt tevens gedeeld met een andere stichting om de kosten te
drukken. In 2015 zal een en ander beter worden gerangschikt conform de daarvoor gelende richtlijnen van
erfgoed collectie beheer. In de periode mei/augustus zijn 4 tal wapenborden door schenking aan de collectie
toegevoegd, te weten 1x Willem III, 2 x Koningin Emma Weduwe en 1 x Wilhelmina (1898-1907). Tevens zal,
indien dit toelatend is, jaarlijks een bedrag van € 2.500,00 worden overgeheveld naar de post reserveringen
Collectie wapenborden.

Informatie en publicatie;
Naast medewerking aan diverse activiteiten welke ten doel hebben de onderscheidingen ondernemingen meer
onder de aandacht te brengen, zoals o.m. een publicatie in een speciale uitgaven van Elsevier over de oudste
bedrijven hier n Nederland. Tevens is gebleken dat er meer waardering is ontstaan voor de oude wapenborden
die in het verleden de gevels van onderscheiden ondernemingen sierde, waardoor er meer informatie gevraagd
werd over de betekenis ervan etc. etc. Daarnaast zijn er ook vele vragen ontvangen aangaande aanvraag
omtrent het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” als welke weg men moet bewandelen of wat
men moet doen door bedrijfssluiting of overnamen.
Het blad “Een Koninklijk Gebaar” is in 2014 twee maal verschijnen, waarmee belangstellende periodiek zijn
geïnformeerd over allerlei zaken. In het verslag jaar zijn 412 mails verwerkt om informatie.
Ook al voorspelt men heel voorzichtig enige economische groei en zijn minder onderscheiden ondernemingen
afgevallen in verband met faillissementen, is het verstandig de uitgaven scherp in de gaten houden. Het
bestuur hoopt in de komende jaren dit beleid voort te zetten en gaat met vertrouwen haar 40ste jaar
tegemoet.
Voorburg, 26 januari 2015
Secretaris
Dhr. M.R. van der Krogt

Financieel verslag Stichting Hofleveranciers in Nederland over het boekjaar 2014
Algemene informatie over de organisatie.
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hofleveranciers in Nederland statutair gevestigd te VoorburgLeidschendam over het boekjaar 2014.
De stichting heeft tot doel "een bredere bekendheid en inhoud te geven aan deze onderscheiding om daarmee
het nationale aanzien van met dit recht begunstigde ondernemingen te bevorderen en hun onderlinge band te
versterken, alsmede ter uiting van de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis".
De primaire doelgroep van Stichting Hofleveranciers in Nederland wordt gevormd door de ondernemingen die
onderscheiden zijn met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" .
Juridische structuur.
De structuur van de organisatie is een stichting met een bestuur dat zelf de eindverantwoordelijkheid draagt
voor haar handelingen. Zij doen dit op vrijwillige basis en onbezoldigd.
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 41153960.
Belastingen
De Stichting Hofleveranciers in Nederland die is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 32, eerste onderdeel 3 van de successiewet 1958, onder fiscaal RSIN 800596900.
Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Teven zijn over ontvangen giften en
nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd. Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Ook is
de stichting niet BTW – plichtig.
Bankrekening
De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij ING Bank NV.
IBAN nummer NL32INGB0004689006
BIC code
INGBNL2A

Richtlijnen fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende instellingen. Doel van deze
richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel
waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
Informatie met betrekking tot het bestuur
Bezoldiging- en vergoedingenbeleid; Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen
beloning of bezoldiging. Voor kosten die gemaakt zijn kunnen bestuursleden een declaratie indienen. Het
bestuur handelt zo veel mogelijk volgens de Gouvernante Code Cultuur.
Wijze van benoeming en zittingsduur
Van de kandidaat-bestuursleden wordt verwacht dat zij affiniteit met de doelstelling van de stichting hebben
en zich hier ook voor actief willen inzetten. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en
zijn herbenoembaar.
Balans

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Liquide middelen
Leningen
Bank
Warborgsom depot
Lening Klein

€ 30.172,00
€ 92.344,00
€
250,00
€ -----------

€ 30.102,00
€ 95.043,00
€
250,00.
€
20,00
€ 122.766,00

PASSIVA
Vermogen
€ 102.631,00
Leningen
€ 8.000,00
Resr. Coll.Wapenborden € 12.135,00

€ 125.415,00

€ 99.280,00
€ 16.000,00
€ 10.135,00
€ 122.766,00

€ 125.415,00

-----------------------------------RESULTAAT

2014

2013

Inkomsten
Donaties/bijdragen
Intrest

€ 20.587, 00
€
2217,00

€ 25.241,00
€ 2805, 00

Totaal inkomsten
Uitgaven
Werk/depot ruimte
Transportkosten
Drukwerk/portokosten
Verzekeringen
Internet/communicatie
Kantoorkosten
200 jaar Kon.
Coll. Wapenborden
Algemene kosten
Dotatie reservering
Totaal kosten
Resultaat

€ 22.844

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.844,00
964,00
2.340,00
876,00
1.174,00
836,00
683,00
1.350,00
426,00
2.000,00

€ 28.046,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.430,00
1.457,00
2.233,00
469,00
718,00
607,00
---------627,00
867,00
2.500,00

€-19.493,00

€ -14.908,00

€ 3.351,00

€ 13.138,00

------------------------------------------------------------------------Toelichting op de financiële verslaggeving:
De jaarrekening is opgemaakt conform richtlijnen 650 “Fondsenwervende instellingen ”zoals opgenomen in
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hij is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De vorderingen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Alle overige posten
in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling:
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Korte toelichting op de staat van baten en lasten:
Door de aanhoudende economische malaise en faillissementen welke de leden van haar doelgroep nog steeds
treffen, zijn de inkomsten over het jaar 2014 terug gelopen met een vijfde ten opzichte van 2013. Ten behoeve
van het jubileum 200 jaar Koninkrijk der Nederland (2013-2015) zijn extra (veelal eenmalige) uitgaven gedaan
om zoveel mogelijk de doelgroep onder de aandacht te brengen. Sommige investeringen hebben een doorwerking op langer termijn. Ook door te investeren in communicatie heeft de bereikbaarheid en voorlichting
bevorderd. Door het verplaatsen van het depot inzake het betere beheren van de Coll. Oude wapenborden en
uitbreiding ervan heeft er toe geleid dat de verzekeringskosten omhoog zijn gegaan, hier zal in 2015 nog eens
kritisch naar gekeken worden. Ondanks teruglopende inkomsten kan men indien dit noodzakelijk is een
beroep doen op haar reserve. Echter blijft het bestuur de vinger aan de pols houden en zal kijken naar andere
mogelijkheden om deze te neergang op te vangen alsmede waar men kosten kan beperken.
De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester van de Stichting Hofleveranciers in Nederland en
goedgekeurd door de voorzitter en secretaris. 2015
Dhr. J.W.J. Klein
Voorzitter (waarnemend)

Dhr. M.R. van der Krogt
Secretaris

