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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
ALGEMEEN 
 
Oprichting stichting 
Bij notariële akte d.d. 24 november 2011 verleden voor notaris mr. R.O. Kleijne te Den Haag is opgericht 
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve (hierna: stichting).  
 
Doelstelling 
De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd Escamplaan 1750 te Den Haag, bestaan 
voornamelijk uit het zonder winstoogmerk exploiteren van stadsboerderij De Nijkamphoeve en zorg te 
dragen voor het behoud daarvan. 
 
Doelbestedingen 
De stichting heeft ten doel het behoud en het exploiteren van de stadsboerderij De Nijkamphoeve. Ter 
bekostiging hiervan, worden donateurs gezocht. Gezien het feit dat de stichting een non-profit 
organisatie is, zullen de eventueel in een jaar gerealiseerde batige saldi aan het vermogen van de 
stichting worden toegevoegd. De batige saldi worden aan de bestemmingsreserves toegevoegd om 
eventuele tekorten in de toekomst te kunnen compenseren met eigen middelen. De beschikbare 
geldmiddelen zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de exploitatie van de stadsboerderij. De 
overige beschikbare geldmiddelen zullen worden gebruikt voor het onderhoud van de stadsboerderij, 
hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld. 
 
Resultaatverwerking 2019 
Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 13 april 2020, is de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het 
resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg –negatief- € 103.292. Dit bedrag is overeenkomstig door het 
bestuur gedane voorstel in mindering gebracht op het vermogen.  
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
BESTUURSVERSLAG 
 
Het jaar 2020 is totaal anders geworden dan we van te voren verwacht hadden. Door de corona 
pandemie moesten we van de opgestelde activiteitenkalender alle publieksevenementen als het 
schaapscheerdersfeest, boerendag, vrijwilligersfeest en de open imkerdagen geschrapt worden. 
De schilderlessen en knutselmiddagen gingen niet door en evenmin de lessen met leerlingen van de 
lagere scholen. De boerderij ging in maart dicht en heropende weer in juni, om half oktober weer voor 
alle bezoek te sluiten. Gelukkig waren er vanaf het begin van de lockdown genoeg vrijwilligers om de 
dierenzorg  op verantwoorde wijze te continueren. Ook de bezetting van de vrijwilligers, die het theehuis 
draaiende houden, was na een aarzelende start door de angst voor corona ruim voldoende. 
 
Financieel was het zeker in die onzekere eerste coronaperiode nog aftasten hoe we het zouden redden. 
De reserves waren geslonken door de bouw van het theehuis. Er werd afgelost op de verstrekte lening 
en obligaties en inkomsten vanuit theehuis, educatie etc. droogden op. Maar gelukkig niet de donaties 
en sponsoring. Met gulle hand werden rekeningen verlaagd, niet ingediend, of gedoneerd door 
sponsors/leveranciers.  Onze donateurs verdubbelden hun bijdrage, gaven een extra gift, dekten de 
kosten van een inbraak en zorgden er zo voor dat de dierenzorg op een goede wijze, coronaproof kon 
worden voortgezet. Ook onze hypotheekverstrekker de KNHM heeft voor twee kwartalen de betaling 
opgeschort. 
 
Naast die sponsoring en donaties zijn een gulle gift van de huurdersvereniging Escamp (€ 10.000), een 
tegemoetkoming van het stadsdeelkantoor en een bijdrage van het Rijk ontvangen, terwijl voor corona 
bij een actie van de ING Bank € 5000 kon worden bijgeschreven. Dit alles was heel welkom, omdat er 
extra kosten waren om de vrijwilligers van de nodige beschermende middelen te voorzien (mondkapjes, 
handschoenen, gel) en ook om de boerderij op een verantwoorde wijze weer toegankelijk te maken voor 
publiek. 
 
Als geheel zijn de baten en lasten anders dan in een jaar, dat niet door corona gedomineerd is. De 
horeca-opbrengsten zijn gehalveerd, omdat pas eind juni gestart werd en begin oktober het theehuis 
weer moest sluiten. Promotie- en activiteitenlasten en ook organisatiekosten zijn laag door gebrek aan 
activiteiten, als gevolg van de pandemie. 
 
Bij het bestuur is ultimo 2020 de voorzittershamer aan een nieuwe voorzitter overhandigd. Ook wordt 
het bestuur in 2021 uitgebreid met een bestuurslid theehuis. 
 
Het batig saldo, dat ultimo 2020 resteert wordt enerzijds ingezet om de gevolgen van de 
coronamaatregelen in 2021 te kunnen opvangen (€ 7.500) en anderzijds wordt een reserve groot 
onderhoud gevormd voor de vervanging van de hooischelf en de zeer gewenste drainage van de 
weiden. 

  



 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 
  



 

7 

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na resultaatbestemming) 
 

REF 31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

  1 Materiële vaste activa  6 894  8 977 

 6 894  8 977 

VLOTTENDE ACTIVA 

  2 Overige vorderingen en overlopende activa  1 896  1 957 

  3 Liquide middelen  60 072  41 708 

 61 968  43 665 

TOTAAL ACTIVA  68 862  52 642 

PASSIVA 

  4 EIGEN VERMOGEN 

Stichtingskapitaal - - 

Bestemmingsreserves  18 556 (  333)

 18 556 (  333)

LANGLOPENDE SCHULDEN 

  5 Overige schulden  42 996  48 524 

 42 996  48 524 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  6 Overige schulden en overlopende passiva  7 310  4 451 

 7 310  4 451 

TOTAAL PASSIVA  68 862  52 642 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE  JAARREKENING 2020 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

REF 2020 2019

  7 Baten  71 408  66 043 

Lasten 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  2 083  2 557 

  8 Exploitatiekosten  35 807  31 836 

Kosten nieuwbouw -  113 507 

  9 Overige kosten  13 938  20 829 

Totaal lasten  51 828  168 729 

Exploitatieresultaat  19 580 ( 102 686)

  10 Financieel resultaat (  691) (  606)

Saldo van baten en lasten  18 889 ( 103 292)

Resultaatbestemming: 

Toevoeging / (onttrekking) aan: 

Dotatie bestemmingsreserve nieuwbouw (baten) - 16 268 

Donatie bestemmingsreserve coronaverliezen (baten) 7 500 - 

Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud (baten) 11 056 - 

Donatie bestemmingsreserve cumulatieve baten 

en lasten (baten)  333 - 

Onttrekking bestemmingsreserve groot  

onderhoud (lasten) - (72 520)

Onttrekking bestemmingsreserve nieuwbouw (lasten) - (46 707)

Onttrekking bestemmingsreserve cumulatieve baten 

en lasten (lasten) - ( 333)

Totaal 18 889 (103 292)
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
De Stichting 
Bij notariële akte d.d. 24 november 2011 verleden voor notaris mr. R.O. Kleijne te Den Haag is opgericht 
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve (hierna: stichting). De stichting is ingeschreven bij de kamer 
van koophandel onder nummer 54021715. 
 
De activiteiten van de stichting, gevestigd Escamplaan 1750 te Den Haag, bestaan voornamelijk uit het 
zonder winstoogmerk exploiteren van stadsboerderij De Nijkamphoeve en zorg te dragen voor het 
behoud daarvan. 
 
Samenstelling van het bestuur 
De samenstelling van het bestuur als volgt: 

- H. Lamers, voorzitter 

- W.P. van Oostrom, penningmeester 

- J.M. Treebusch, secretaris 

- E. Vols, bestuurslid accommodatie 

- J. Korving, bestuurslid 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
Algemeen 
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1” Kleine organisaties zonder winststreven”, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal)) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijzen of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en 
staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen. 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, waaronder bouwrente, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 
vervaardiging inclusief installatiekosten. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende 
paragraaf. 
 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 
de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 
actief zou zijn verantwoord.  
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en 
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, 
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd 
dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de 
beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle 
overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden vermeld. 
 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds).  
 
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve 
vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
 
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden 
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en 
lasten verantwoord. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
De langlopende en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. De schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit 
is meestal de nominale waarde. 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en lasten. Ontvangsten 
en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waar ze betrekking op 
hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt 
gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 
ontvangen, dan wel betaald. 
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op 
de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze 
baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in 
de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan 
een bestemmingsreserve respectievelijk –fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten 
en lasten. 
 
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel 
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten 
en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en 
lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een 
specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen 
vermogen. 
 
Baten 
De baten betreffen voornamelijk de in het verslagjaar ontvangen donaties, sponsoring, subsidies, 
adopties, verhuur tuinen en ruimten, alsmede de verkoop van goederen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs; op overige vaste 
activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Vennootschapsbelasting 
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
 
VASTE ACTIVA 
 

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
De boekwaarde per 31 december 2020 is als volgt samengesteld: 
 

Gebouwen en Inventaris Totaal

terreinen

Boekwaarde 1 januari 2020 

Aanschafwaarde 12 413 7 513 19 926 

Cumulatieve afschrijvingen (6 364) (4 585) (10 949)

Boekwaarde 1 januari 2020 6 049 2 928 8 977 

Mutaties 2020 

Afschrijvingen  ( 1 242) (  841) ( 2 083)

( 1 242) (  841) ( 2 083)

Boekwaarde 31 december 2020 

Aanschafwaarde  12 413  7 513  19 926 

Cumulatieve afschrijvingen ( 7 606) ( 5 426) ( 13 032)

Boekwaarde 31 december 2020  4 807  2 087  6 894 

Afschrijvingspercentage 10% 20%
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
De vorderingen hebben naar verwachting een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
 
 

2. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde verzekeringen  1 896 - 

Overige vorderingen -  1 957 
 1 896  1 957 

 
3. LIQUIDE MIDDELEN 

31-12-2020 31-12-2019

Rabobank, rekening-courant  11 322  4 956 

Rabobank, bedrijfsspaarrekening  48 514  36 510 

Kas   236   242 
 60 072  41 708 

Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt. 
 
 

4. EIGEN VERMOGEN 

Stichtings- Bestemmings- Totaal

kapitaal reserve

Stand per 1 januari 2020 - ( 333) ( 333)

Dotatie batig saldo - 18 889 18 889 

Doelbestedingen - - - 

Stand per 31 december 2020 - 18 556 18 556 

Het vermogen van de stichting wordt hoofdzakelijk gevormd door donaties, sponsorgelden en 
schenkingen. 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
 
Bestemmingsreserve 

31-12-2020 31-12-2019

Reserve voor cumulatieve baten en lasten - ( 333)

Reserve voor groot onderhoud 11 056 - 

Reserve voor coronaverliezen 7 500 - 
18 556 ( 333)

 
Reserve voor groot onderhoud 
Bij bestuursbesluit is de bestemmingsreserve groot onderhoud gevormd met als doelstelling de 
vervanging van de hooischelf en de zeer gewenste drainage van de weiden. 
De onderbouwing van deze bestemmingsreserve is vastgelegd in een door het bestuur goedgekeurde 
notitie. In de komende jaren worden de onderhoudskosten ten laste van deze bestemmingsreserve 
gebracht. 
 
Reserve voor coronaverliezen 
Bij bestuursbesluit is de bestemmingsreserve coronaverliezen gevormd met als doelstelling de 
coronamaatregelen in 2021 te kunnen opvangen. De verwachting is dat in 2021 de coronacrisis verder 
het resultaat negatief zal beïnvloeden. 
De onderbouwing van deze bestemmingsreserve is vastgelegd in een door het bestuur goedgekeurde 
notitie. In het komende jaar c.q. jaren worden de additionele kosten van de coronamaatregelen ten laste 
van deze bestemmingsreserve gebracht. 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
 
LANGLOPENDE SCHULDEN 
 

5. OVERIGE SCHULDEN 

31-12-2020 31-12-2019

KNHM Participaties BV  31 996  33 524 

Obligaties   11 000  15 000 
 42 996  48 524 

KNHM Participaties BV 
De stichting heeft in 2019 een annuïtaire lening ontvangen van KNMH Participaties BV met een 
hoofdsom van € 35.000 ten behoeve van de financiering van investeringen in opstartkosten, inventaris 
en verbouwing. De rente bedraagt 3,5% per jaar.  
Vanwege de coronacrisis is in onderling overleg besloten om de annuïtaire verplichtingen van het eerste 
en tweede kwartaal 2020 op te schorten tot 1 januari 2021. Aflossingen geschieden annuïtair en 
bedroegen oorspronkelijk € 1.040,82 per kwartaal. Vanwege de tijdelijke opschorting in 2020 is de 
annuïtaire verplichting per 1 januari 2021 aangepast tot een bedrag ad € 1.092,05 per kwartaal. Er zijn 
geen zekerheden gesteld. 
 
Obligaties 
De stichting heeft in 2016 en 2017 obligaties uitgegeven met een waarde van € 100 – € 1.000 
nominaal. De rente bedraagt 2% gedurende de looptijd van de obligatie en is verschuldigd op het 
moment van terugbetalen van de obligatie. De obligaties worden middels uitloting terugbetaald 
gedurende een periode van 6 jaar vanaf het jaar 2019. In 2020 is voor een bedrag ad € 1.000 aan 
obligaties gedoneerd en vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Er zijn geen zekerheden gesteld. 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

6. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

31-12-2020 31-12-2019

Vooruitontvangen donaties en adopties  4 250 - 

Vooruitontvangen huuropbrengsten tuinen  2 160  3 500 

Borg sleutel   900   555 

Overige schulden en overlopende passiva -   396 
 7 310  4 451 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE JAARREKENING 2020 

 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 
 

7. BATEN 

2020 2019

Donaties, adopties en sponsoring  28 682  36 721 

Overige baten  42 726  29 322 
 71 408  66 043 

 
Specificatie baten: 

Donaties, sponsoring  25 057  17 503 

Subsidies en donaties voor nieuwbouwproject -  16 268 

Adopties  3 625  2 950 

Donaties, sponsoring, subsidies en adopties  28 682  36 721 

Contante verkopen  8 439  16 568 

Acties en educatie  5 124  6 984 

Baten opheffing huurdersvereniging Escamp   10 000 - 

Tegemoetkoming Stadsdeelkantoor  4 500 - 

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)  4 000 - 

ING Bank actie "Help Nederland Vooruit"  5 000 - 

Verhuur tuinen en theehuis  5 663  5 770 

Overige baten  42 726  29 322 

Totaal baten  71 408  66 043 

 
Onder de baten is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 begrepen welke door de overheid aan 
de stichting is toegekend ter vrije besteding (TOGS). 
 

8. EXPLOITATIEKOSTEN 
 

Huisvestingskosten  8 610  6 223 

Exploitatiekosten boerderij en hobbytuinen  7 209  7 842 

Dierenverzorging  19 988  17 771 
35 807 31 836 

 
 

9. OVERIGE KOSTEN 
 

Horecakosten  3 641  10 041 

Promotie- en activiteitenkosten  1 504  2 430 

Vrijwilligerskosten  5 101  3 990 

Organisatiekosten  3 692  4 368 
13 938 20 829 
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STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE   JAARREKENING 2020 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 
 

10. FINANCIEEL RESULTAAT 

2020 2019

Rente lening o/g KNHM Participaties BV (  554) (  606)

Rente obligaties (  137) - 
( 691) ( 606)

 
 

11. PERSONEEL 
 
De stichting had gedurende het boekjaar 2020 geen bezoldigde werknemers in dienst (2019: idem). 
 
 
OVERHEIDSSUBSIDIES 
Subsidies en andere vormen van overheidssteun 
De stichting heeft in 2020 de volgende overheidssubsidies verwerkt: 
- Subsidie met betrekking tot de tegemoetkoming in de schade COVID-19 (TOGS) in de coronacrisis 
ten bedrage van € 4.000. De subsidie is in de baten verantwoord. 

 

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van het coronavirus. De 
kinderboerderij is een periode in 2020 gesloten geweest en heeft tot een daling geleid van de baten 
(onder andere horeca, acties en educaties). De verwachting is dat in 2021 de coronacrisis verder het 
resultaat negatief zal beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van 
het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de impact van het 
coronavirus in te schatten op de activiteiten van de stichting. Echter, door een financiële buffer verwacht 
de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. 
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