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Stichting Kerstboom
IJsselstein

Aan het bestuur van
Stichting Kerstboom
Ter attentie van Dhr. R. de Vries
Beurtschipper 5
3401 PL  IJsselstein

Nieuwegein, 23 juli 2018
ACC 2018071 JWN/LLN

Geachte heer de Vries,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 van
Stichting Kerstboom te IJsselstein.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kerstboom te IJsselstein is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2018 en de staat van baten en lasten
over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kerstboom.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Nieuwegein, 23 juli 2018

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA                                                          
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

1-7-2017 / 30-6-2018
Begroot

1-7-2017 / 30-6-2018 1-7-2016 / 30-6-2017
x 1.000 € % € % € %

Baten 168 100,0 95 100,0 100 100,0
Afschrijvingen materiële vaste
activa 1 0,6 - - 1 1,0
Verkoopkosten 13 7,7 14 14,7 9 9,0
Algemene kosten 3 1,8 5 5,3 5 5,0
Donateursacties 3 1,8 2 2,1 8 8,0
Kosten monteren /demonteren
kerstboom 65 38,7 40 42,1 32 32,0
Kosten ontstekingsfeest 18 10,7 22 23,2 17 17,0

Som der bedrijfslasten 103 61,3 83 87,4 72 72,0

Netto resultaat 65 38,7 12 12,6 28 28,0

Resultaatanalyse

1-7-2017 / 30-6-2018
x 1.000 € €

Resultaatverhogend
Hogere baten 68
Lagere algemene kosten 2
Lagere donateursacties 5

7

Resultaatverlagend
Hogere verkoopkosten 4
Hogere kosten monteren /demonteren kerstboom 33
Hogere kosten ontstekingsfeest 1

38

Stijging van het resultaat 31
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 30 juni 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur

30-06-2018 30-06-2017
x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 10 6,9 11 13,9
Liquide middelen 135 93,1 68 86,1

145 100,0 79 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 143 98,6 79 100,0
Kortlopende schulden 2 1,4 - -

145 100,0 79 100,0

Analyse van de financiële positie

30-06-2018 30-06-2017
x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen 135 68
Kortlopende schulden -2 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
133 68

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 10 11

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 143 79

Financiering

Stichtingsvermogen 143 79
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

MEERJARENOVERZICHT

30-06-2018 30-06-2017
x 1.000 € €

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 10 11

Vlottende activa
Liquide middelen 135 68

Totaal activa 145 79

Passiva

Stichtingsvermogen 143 79
Kortlopende schulden 2 -

Totaal passiva 145 79

1-7-2017 /
30-6-2018

1-7-2016 /
30-6-2017

x 1.000 € €
Baten 168 100
Netto resultaat 65 28
Stichtingsvermogen 143 79

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
verstrekken.

Nieuwegein, 23 juli 2018

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

drs. J.N. Witteveen RA
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG.  
 
1. Over de Stichting. 
 
De Stichting Kerstboom is, zoals blijkt uit de acte van 25 mei 2012, opgericht op 27 oktober 2003 en heeft 
haar zetel in de gemeente IJsselstein.  
 
Het primaire doel van de stichting is, om elk jaar de Gerbrandytoren te transformeren tot de Grootste 
Kerstboom ter Wereld. Afgeleid daarvan is de traditie ontstaan, dat de stichting bij de ontsteking van De 
Grootste Kerstboom voorziet in een publiek evenement met entertainment.  
 
2. Bestuurssamenstelling. 
Gedurende het gehele boekjaar bestond het bestuur van de Stichting Kerstboom uit: voorzitter: Mieke 
Kromwijk, penningmeester: Roel de Vries, secretaris: Feddo Hartelust en de leden Kathy Reinerie, 
Herbert van Zijl en Jaap Schimmel.  
In april 2018 is Mischa van Santen gevraagd als adviseur voor de techniek van de lampen. De RvC heeft 
Mischa van Santen vervolgens op voordracht van het bestuur per 1 juli 2018 benoemd als bestuurslid. 
 
3. Samenstelling Raad van Commissarissen 
De raad van Commissarissen bestond het gehele boekjaar uit: voorzitter: Nico van Dam, secretaris: Michel 
Versteeg en bestuurslid: Han Kuster.  
De RvC heeft 2 keer met het bestuur vergaderd over beleid en de financiën. In juli 2017 werd de begroting 
met de RvC besproken. In haar vergadering van 11 september 2017 heeft de RvC zowel de begroting als 
de jaarrekening besproken en beiden goedgekeurd. In de vergadering van 16 april 2018 is o.a. over de 
benoeming van Mischa van Santen als bestuurslid gesproken. Voorts werd door het bestuur een 
toelichting gegeven op de financiële positie en werd een concept begroting 2018-2019 van de Stichting 
besproken.  
Op 17 juli 2018 ontvingen het bestuur per mail het bericht, dat de leden van de RvC de begroting 
2018/2019 van de Stichting Kerstboom hebben goedgekeurd. 
 
4. Activiteitenverslag 2017-2018. 
Dit boekjaar is al onze inspanningen gericht op het realiseren van de eerder genoemde doelen. Hiertoe zijn 
de contacten met sponsoren en vrienden van de Grootste Kerstboom (voornamelijk ondernemers en 
middenstanders in IJsselstein en omstreken)onderhouden. Verder, is in voldoende mate publiciteit 
gegenereerd en gezocht om zodoende voldoende donateurs, dat zijn particulieren die een bijdrage aan ons 
overmaken, aan ons te binden. Daarnaast, zijn alle technische zaken rondom de lampen uitgevoerd met de 
partners en is in samenspraak met de gemeente en ander partijen de ontsteking georganiseerd. 
 
Bijzonder bepalend voor de activiteiten van het bestuur was de blikseminslag in de Gerbrandytoren, op de 
ochtend van vrijdag 8 december, minder dan 36 uur voor de ontsteking van de Grootste Kerstboom. De 
bliksem veroorzaakte overspanning, hierdoor raakten de elektronische systemen zodanig beschadigd dat 
de gehele installatie niet meer kon functioneren en, naar later bleek, in zijn geheel niet meer herstelbaar 
was. Het bestuur heeft in de loop van die dag naar de pers moeten communiceren, dat de verlichting 
zodanig beschadigd was dat de realisatie van de Grootste Kerstboom niet mogelijk was. Dankzij inzet van 
onze partner Ampco Flashlight is in korte tijd alternatieve verlichting met behulp van schijnwerpers 
gerealiseerd. Het ontstekings-evenement – waarvoor al substantiële kosten waren gemaakt- konden we 
daarmee wel door laten gaan. Tijdens het evenement bleek eens te meer dat velen de Grootste Kerstboom 
een warm hart toedragen. Duizenden mensen bezochten het evenemententerrein. Het evenement voor 
sponsoren en Vrienden was eveneens goed bezocht. Vanuit alle kanten werd ons steun en hulp toegezegd.  
 
In de periode na de ontsteking heeft het bestuur in eerste instantie alle energie gestoken in het 
bewerkstellingen van een uitkering van de verzekeraar. Deze stelde zich op het standpunt dat er geen 
aanspraak kon worden gemaakt op uitkering. Volgens de verzekeraar valt de opgelopen schade als gevolg 
van specifieke omstandigheden (inductie) buiten de polisvoorwaarden. Onze inspanningen, gezamenlijk 
met onze makelaar, MultiSafe, heeft uiteindelijk geleid tot een aanzienlijke coulance uitkering van ruim € 
40.000. Tegelijk werd een alternatieve financiering bij het Roest Crollius Fonds geregeld zodat het totaal, 



vermeerderd met onze eerdere reserveringen, het ingeschatte benodigde budget van € 90.000 voor een 
nieuwe verlichtingsinstallatie zal dekken. 
 
Synchroon aan de inspanningen van de financiële kant, is met veel energie gewerkt aan het maken van een 
tenderdocument voor de vervaardiging van de nieuwe installatie. Dit document is in het voorjaar uitgezet 
bij een dertigtal gespecialiseerde bedrijven in binnen en buitenland.  
Eind juni 2018 bleek dat het tenderproces één concrete aanbieding heeft opgeleverd. Dit aanbod voldoet 
echter niet in de technische zin en vergt een dermate hoge investering dat deze niet verantwoord is.  
 
Het bestuur heeft vervolgens besloten de nieuwe lampen in eigen beheer te ontwikkelen. In en om het 
bestuur is voldoende kennis aanwezig om dit te realiseren. Inmiddels zijn prototypen ontwikkeld die op 
lichtsterkte zijn getest en waaruit één versie is geselecteerd. Deze wordt nu doorontwikkeld en onder 
extreme omstandigheden getest (o.a. temperatuur, wind en vochtigheidssituaties). Daarna wordt de 
productie met een groep ervaren technici ter hand genomen. Het bestuur is er van overtuigd dat we 
hierdoor ruim binnen het budget een robuust, betrouwbaar, goed zichtbaar en duurzaam alternatief 
hebben. In haar vergadering van 16 juli 2018 heeft het bestuur een investeringsbudget van € 50.000 
toegekend om de verdere uitwerking en productie te starten. 
 
De voorbereidingen op het gebied van communicatie, het ontstekingsevenement en alle bijbehorende 
activiteiten zijn inmiddels dan ook met enthousiasme ter hand genomen. 
 
5 Financiën. 
Voor het boekjaar 2018/2019 is door een strikt budgetbeleid en het behalen van onze doelstelling rond 
donateurs, vrienden en andere (soft) sponsors voorzien in een winst vóór reservering van ruim € 9.000.  
 
In de begroting voor het budget 2018/2019 wordt uitgegaan van €110.605 aan inkomsten en €101,545 aan 
uitgaven. Doordat een van onze grootste soft-sponsors besloot om haar deelname te halveren zullen we 
onvoldoende resultaat boeken om onze jaarlijkse reservering van € 15.000 voor vervanging van lampen en 
kabels te realiseren. Indien we er niet in slagen om dit verlies aan sponsor inkomsten op te lossen door 
b.v. andere sponsors te werven, dan wel doordat er meevallers in de uitgaven zijn, betekent dit dat we eind 
van het boekjaar dit tekort vanuit onze algemene reserve moeten dekken. 
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IJsselstein

JAARREKENING
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

BALANS PER 30 JUNI 2018 
(na voorstel resultaatbestemming)

30-06-2018 30-06-2017
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Lampen en kabels 7.788 8.761
Flightcases 1.742 1.960

9.530 10.721

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
135.094 68.019

TOTAAL ACTIVA 144.624 78.740
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

30-06-2018 30-06-2017
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 85.000 30.000
Overige reserves 58.414 48.740

143.414 78.740

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 1.210 -

TOTAAL PASSIVA 144.624 78.740
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018 

1-7-2017 /
30-6-2018

Begroot
1-7-2017 /
30-6-2018

1-7-2016 /
30-6-2017

€
€

€

Baten
Sponsorbijdragen 127.382 94.700 99.666
Overige baten 40.932 - 261

168.314 94.700 99.927

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.191 - 1.191
Verkoopkosten 12.632 14.000 9.021
Algemene kosten 3.651 4.790 4.720
Donateursacties 2.554 1.850 8.046
Kosten monteren /demonteren kerstboom 65.149 40.380 32.299
Kosten ontstekingsfeest 18.463 21.800 16.917

Som der bedrijfslasten 103.640 82.820 72.194

Netto resultaat 64.674 11.880 27.733

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve lampen en kabels 55.000 15.000
Overige reserves 9.674 12.733

64.674 27.733
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 64.674

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.191

Verandering in werkkapitaal
Kortlopende schulden (exclusief banken) 1.210

Kasstroom uit operationele activiteiten 67.075

Mutatie geldmiddelen 67.075

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 68.019
Mutaties in boekjaar 67.075
Stand per eind boekjaar 135.094
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Kerstboom is feitelijk en statutair gevestigd op Beurtschipper 5, 3401 PL te IJsselstein en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30191744.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Kerstboom bestaan voornamelijk uit het verlichten van de Gerbrandytoren te
IJsselstein en het organiseren van kerstactiviteiten.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Kerstboom is feitelijk gevestigd op Beurtschipper 5, 3401 PL te IJsselstein.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder- winststreven,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa 

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Lampen en
kabels

Flightcases Totaal

€ € €

Stand per 1 juli 2017

Aanschaffingswaarde 159.734 2.178 161.912
Cumulatieve afschrijvingen -150.973 -218 -151.191

Boekwaarde per 1 juli 2017 8.761 1.960 10.721

Mutaties 
Afschrijvingen -973 -218 -1.191

Saldo mutaties -973 -218 -1.191

Stand per 30 juni 2018

Aanschaffingswaarde 159.734 2.178 161.912
Cumulatieve afschrijvingen -151.946 -436 -152.382

Boekwaarde per 30 juni 2018 7.788 1.742 9.530

Afschrijvingspercentages 10% 10%

VLOTTENDE ACTIVA

30-06-2018 30-06-2017
€ €

Liquide middelen

Rabobank spaarrekening 130.000 68.019
Rabobank rekening courant 5.094 -

135.094 68.019
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestemmings-
reserves 

Overige re-
serves

Totaal

€ € €

Stand per 1 juli 2017 30.000 48.740 78.740
Mutatie uit resultaatverdeling 55.000 - 55.000
Uit resultaatverdeling - 9.674 9.674

Stand per 30 juni 2018 85.000 58.414 143.414

De bestemmingsreserve betreft een door het bestuur van de stichting bestemd gedeelte van het eigen
vermogen ten behoeve van vervanging en onderhoud van de lampen en kabels.

KORTLOPENDE SCHULDEN

30-06-2018 30-06-2017
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.210 -
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1-7-2017 /
30-6-2018

Begroot
1-7-2017 /
30-6-2018

1-7-2016 /
30-6-2017

€ € €
Baten

Sponsorbijdragen 127.382 94.700 99.666
Overige baten 40.932 - 261

168.314 94.700 99.927

Sponsorbijdragen

Soft sponsoring 49.710 18.350 20.392
Donateurs bijdragen 31.523 30.500 31.848
Overige opbrengsten sponsoring 21.000 24.500 24.500
Opbrengst sponsoring "vrienden" 17.250 13.750 15.250
Bijdragen (gemeenten) 5.793 5.600 5.651
Rabobank Clubkas Campagne 2.106 2.000 2.025

127.382 94.700 99.666

Overige baten

Uitkering verzekering 40.922 - -
Rente bank 10 - 11
Overige baten - - 250

40.932 - 261

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten lampen en kabels 973 - 973
Afschrijvingskosten flightcases 218 - 218

1.191 - 1.191

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 7.748 8.500 3.619
Kosten sponsoring 4.884 5.500 5.402

12.632 14.000 9.021
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

1-7-2017 /
30-6-2018

Begroot
1-7-2017 /
30-6-2018

1-7-2016 /
30-6-2017

€ € €
Algemene kosten

Accountantskosten 1.210 - -
Verzekeringen 1.198 2.100 2.095
Bankkosten 461 600 1.207
Portokosten 429 - -
Onvoorziene kosten 190 500 387
Administratiekosten 72 500 241
Incassokosten 67 - -
Beeldmerk en hosting 24 90 -
Vergaderkosten - 1.000 790

3.651 4.790 4.720

Donateursacties

Brieven printen en inpakken (deels soft sponsor) 876 700 -
Verzendkosten brieven (deels soft sponsor) 710 850 -
Storneringen incasso vaste donateurs 645 - -
Postbus Stichting Kerstboom 236 300 -
Flyers en Posters (deels soft sponsor) 87 - 8.046

2.554 1.850 8.046

Kosten monteren /demonteren kerstboom

Kosten monteren/demonteren (deels soft sponsor) 63.939 39.170 31.089
Bijdrage pachters 1.210 1.210 1.210

65.149 40.380 32.299

Kosten ontstekingsfeest

Kosten ontstekingsfeest Overtoom (deels soft sponsor) 13.368 16.500 14.912
Artiest/DJ 5.095 5.000 1.643
Power point presentatie scherm /uitnodigingen - 300 362

18.463 21.800 16.917
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Stichting Kerstboom
IJsselstein

IJsselstein, 23 juli 2018

Stichting Kerstboom, ondertekening bestuur

Mevrouw M.J.J. Kromwijk - de
Jong

De heer R. de Vries De heer F.W. Hartelust

Voorzitter Penningmeester Secretaris

De heer J. Schimmel Mevrouw K.J.M.M. Reinerie De heer H.G.J. van Zijl
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Ondertekening Raad van Toezicht:

De heer N.A. van Dam De heer M.A.J Versteeg De heer H.C.G.M. Kusters
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