Jaarverslag Stichting
Hofleveranciers in Nederland 2018
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 doelgroep van Stichting Hofleveranciers in
Nederland wordt o.a. gevormd door de ondernemingen die onderscheiden zijn met de titel "Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier" maar ook andere daar buiten geïnteresseerden. (Haar werkzaamheden zijn o.m. (eind) redactionele en
visuele bijdragen aan o.m. mediapublicaties, informatieverstrekking via telefoon of digitale mogelijk heden aan veelal niet
onderscheiden ondernemingen, advies en begeleiding bij en aanvraag of verandering en onderzoek t.a.v. dit recht. Het
tijdelijk beschikbaar stellen van het wapenbord behorende bij de onderscheiding “Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier” ter opluistering van de uitreiking daarvan of ter ondersteuning van dit recht in het algemeen. Het bestuur
beschouwt deze activiteiten als van elementair belang in het kader van een juiste positionering van de gerechtigden en
derden aangaande dit recht. De stichting Hofleveranciers in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een
organisatie welke behoort tot; Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI (RSIN: 800596900).

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestond op 5 juli 2015 uit 4 leden (hiervoor is gekozen om slagvaardig te kunnen werken) die
voor een periode van 5 jaar zijn benoemd. Echter heeft de heer R. Veen zich begin 2018 terug getrokken om persoonlijke
redenen en de heer R Reijsmeijer te kennen gegeven dat hij eind 2019 zal stoppen met zijn werkzaamheden voor de
Stichting. Ook in 2018 heeft het bestuur op vrijwillige en onbezoldigde basis vervuld zijn taken vervuld. Derhalve zijn er
thans enkele vacatures vrijgekomen, die men spoedig hoopt in te vullen.

Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in 2018 drie 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 2018 gesteld was op minimaal € 55,00 per deelnemend lid. Deze wordt laag gehouden om geen
drempel op te werpen voor ondernemingen die zich nog aan het herstellen zijn uit de voorgaande slechte economische
jaren.

Activiteiten in 2017:
1. In 2018 is de registratie van de Collectie -Oude wapenborden- die de Stichting beheert, waar men voor 2013 al mee
begonnen was, doch door de festiviteiten omtrent het 200 jarig bestaan stil was komen te liggen, weer opgepakt. De
bedoeling hiervan is om ook het verhaal hierachter voor het nageslacht vast te leggen.
2. Daar het in 2018, 5 jaar is dat Willem Alexander op de troon zit, zijn er felicitatie vanuit de organisatie namens de
onderscheiden ondernemingen aan hem overgebracht.
3. Tevens zijn er een aantal bedrijven begeleid omtrent de mogelijkheid tot aanvraag van het predicaat “Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier”, waarbij nadrukkelijk ook is vermeld dat de stichting niet direct betrokken is bij de
eindprocedure tot toekenning (zie ook informatie/publicatie).
4. Daar 2013-2017 zeer intensieve jaren waren, was voor het jaar 2018 even pas op de plaats gemaakt, ook het feit dat
besloten is om over te gaan tot een zoveel mogelijk digitale organisatie alsook het maken van een nieuw beleidsplan,
alsmede de ontstane vacatures binnen de Stichting als het maken van het boekwerk 200 jaar Ned. Leeuw.

Collectie wapenborden;
Om deze collectie beter te kunnen beheren en toegankelijk te maken voor derden inzake onderzoek, is deze in 2014
verhuisd naar een grotere depotruimte. Deze wordt tevens gedeeld met een andere stichting om de kosten te drukken. In
2018 is verder gegaan met het rangschikken conform de daarvoor geldende richtlijnen van erfgoed collectiebeheer. Tevens
is besloten dat , indien het budget dit toelaat, jaarlijks een bedrag van € 7.500,00 zal worden overgeheveld naar de post
reserveringen Collectie wapenborden. In 2018 zijn er geen aanvullingen qua wapenborden bijgekomen. Wel zal in 2019 een
begin worden gemaakt met de herziening van de bruikleencontracten aangaande wapenborden die aan derden zijn
uitgeleend.

Informatie en publicatie;
Naast medewerking aan diverse activiteiten welke ten doel hebben de onderscheidingen ondernemingen meer onder de
aandacht te brengen, zoals o.m. in de verschillende media (krant, Tv, Internet) heeft er ook toe geleid dat tevens is
gebleken dat er meer waardering is ontstaan voor de oude wapenborden die in het verleden de gevels van onderscheiden
ondernemingen sierden, waardoor er meer informatie gevraagd werd over de betekenis ervan, wanneer men het had
gekregen alsmede de achterliggende zaken hiervan etc. etc. Daarnaast zijn er ook vele vragen ontvangen aangaande
aanvraag omtrent het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” en welke weg men moet bewandelen of wat
men moet doen bij bedrijfssluiting of overname.
Daar er aanvragen binnen komen hoe men eventueel de oorsprong moet gaan bepalen, wordt voor zover dat mogelijk
hierbij geholpen door hen erop te wijzen welke archiefbronnen ook nog geraadpleegd kunnen worden om één en ander te
versterken als dat binnen een onderneming allemaal niet meer precies bekend is, maar men het veelal van
overleveringverhalen moet hebben.
Het blad: “Een Koninklijk Gebaar” is in 2018 twee maal verschijnen, waarmee belangstellenden periodiek zijn geïnformeerd
over allerlei zaken. In het verslag jaar zijn 387
mails verwerkt om informatie.
Ook al voorspelt men enige economische groei en zijn minder onderscheiden ondernemingen afgevallen in verband met
faillissementen, is in 2018 verder gegaan met stapsgewijs de organisatie te moderniseren; zo zal er bekeken worden hoe er
meer aansluiting kan worden gevonden met de digitale snelweg, dit mede ook op de toekomst gericht.
Het bestuur hoopt in de komende jaren dit beleid voort te zetten en gaat met vertrouwen haar 43ste jaar tegemoet.
Voorburg, 31 januari 2019
Secretaris
M.R. van der Krogt

Financieel verslag Stichting Hofleveranciers in Nederland over het boekjaar 2015
Algemene informatie over de organisatie.
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hofleveranciers in Nederland statutair gevestigd te Voorburg-Leidschendam over
het boekjaar 2018.
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" als een ieder die hierin geïnteresseerd is of hiervoor in aanmerking willen komen.

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 totaal 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. Tevens 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.
Daarnaast 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.

JAARREKENING

Stichting Hofleveranciers in Nederland

BALANS

31 december 2018

31 december 2017

leningen

€

35.370,00

€

32.718,00

Bank

€

114.752,00

€

109.257,00

Waarborgsom depot

€

-

€

-

AKTIVA
Liquide middelen

€ 150.122,00

€ 142.975,00

PASSIVA
Vermogen

€

118.487,00

€

118.840,00

Leningen

€

-

€

-

resv. Coll. Wapenborden

€

31.635,00

€

24.135,00

€ 150.122,00

€ 142.975,00

WINST-VERLIES REKENING
RESULTAAT

2018

2017

Inkomsten
Donaties/bijdragen

€

Derden rekening

€

Interest
Museum buren
Totaal inkomen

20.596,55

€

20.022,00

€

1589,00

€
€

104,00
1.646,00

€

630,00

€

600,00

€ 22.815,55

€ 22.372,00

Uitgaven
voorlichting/promotie

€

84,00

€

85,00

werk/depot ruimte

€

4.676,76

€

4.677,00

Transportkosten

€

1.006,28

€

1.513,00

Drukwerk/portokosten

€

2.461,89

€

2.248,00

Verzekeringen

€

1.243,36

€

853,00

Internet/communicatie

€

1.870,60

€

1.422,00

kantoorkosten

€

427,04

€

290,00

200 jaar kon.

€

-

€

-

Coll. Wapenborden

€

6,66

€

248,00

Algemene kosten

€

124,10

€

124,00

Dotatie reservering

€

7.500,00

€

7.500,00

abonnementen/lidmaatschappen

€

295,00

€

520,00

onderzoek/archief

€

63,00

€

24,00

bankkosten

€

156,32

€

150,00

Totaal kosten

€ 20.027,75

€ 19.654,00

Resultaat

€

€

2.787,80

2.718,00

Toelichting op de financiële verslaggeving:
De jaarrekening is opgemaakt door het Administratiekantoor “Kopcijfers” te Rijswijk 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:
Ondanks een opleving van economische herstel, is voorzichtigheid geboden na een periode van malaise en faillissementen.
De onrust in de wereld en onzekerheden hebben velen gemaand tot voorzicht- en terughoudendheid. Ondanks dat het
aantal ondernemingen met deze titel wat is gegroeid en het aantal verzoeken is gestegen, zijn de inkosten in 2018 ten
opzichten van 2017 licht gestegen.
De nog te vorderen lening van Zijlstra Adviesgroep BV. te Berkel Rodenrijs, welke nog dateert uit
begin van de 21 st. eeuw zal worden teruggevorderd en naar we hopen in 2019 af te kunnen ronden, voor zover dat
mogelijk is, daar de onderneming in betalingsmoeilijkheden verkeert. Verder zullen de plannen aangaande de beoogde
reorganisatie van de Stichting, welke plaats zal vinden tussen 2019-2020 verder worden uitgewerkt. De bruikleenvergoeding welke men thans ontvang van Museum Buren, inzake het uitlenen van oude wapenborden en daarmee
samenhangende objecten aan hen, is voor de komende tijd bepaald op € 630,00 per jaar. Hiervoor is gekozen om fluctuatie
in de komende jaren zo vel mogelijk te voorkomen.
Ook al heeft het bestuur getracht de kosten in 2018 verder naar beneden te brengen is dit maar gedeeltelijk gelukt, mede
door het feit dat in dat jaar een en ander vernieuwd c.q. aangevuld moest worden, wat in verband met de afgelopen jaren
voor de crisis was uitgesteld naar nu noodzakelijk. Daar besloten is dat de Stichting in 2019 geheel digitaal zal opereren zal
er in 2019 mogelijk enkele extra uitgaven ten behoeve daar van geschiedden. Tevens is het voornemen om in 2019/2020 in
verband met de totale omschakeling van analoog naar digitaal een boekwerkje te laten verschijnen over 200 jaar de
Nederlandse Leeuw, welk aan alle leden en belangstellenden zal worden toegezonden.
Het bestuur hoop dit alles te kunnen doen zonder direct een beroep te hoeven op haar reserve, men
blijft van mening dat men de vinger aan de pols moet houden.

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester van de Stichting Hofleveranciers in Nederland en
goedgekeurd door de voorzitter en secretaris. 31 januari 2018
J.W.J. Klein

Voorzitter (waarnemend)

M.R. van der Krogt

Secretaris

