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Algemeen
Stichting Kleyn is opgericht op 11 juli 2011. Dit verslag is een gecombineerd verslag over het gebroken kalenderjaar 2011 en over
het jaar 2012.
Bestuursverslag
Het doel van Stichting Kleyn is het steunen van culturele instellingen, met name op het gebied van muziek, literatuur, musea en
beeldende podiumkunsten.
Tevens verzamelt de stichting schilderijen en antiek. Deze verzameling of onderdelen van deze verzameling kunnen worden
uitgeleend aan tentoonstellingen.
Stichting Kleyn steunt eveneens educatieve en maatschappelijke projecten.
Per ontvangen subsidieaanvraag wordt door het bestuur van de stichting tijdens een bestuursvergadering bekeken of het binnen
de doelstelling van de stichting valt en of het bestuur vertrouwen heeft in de aanvrager. Zo zijn in 2012 donaties toegekend aan
onder andere Het Concertgebouw, Het Nationale Ballet en het Wereld Natuur Fonds.
Tevens is een donatie gedaan voor het organiseren van een expositie van de schilder Jan Hendrik Verstegen. De Stichting heeft
een aantal doeken van deze schilder in bruikleen gegeven voor de expositie.
Een substantiële donatie is gedaan aan New Hope for Cambodian Children. Deze organisatie werkt samen met de regering van
Cambodja en niet‐gouvernementele organisaties om Cambodjaanse kinderen die leven met HIV / AIDS, en hun getroffen gezinnen
te helpen. Daarbij heeft NHCC een multi‐disciplinaire aanpak die zich richt op het leveren van home‐based sociale steun aan
weeskinderen en verlaten kinderen met HIV / AIDS die er wonen in de woonvoorziening bekend als “Ons Dorp”.

Deze organisatie in Cambodja is door een van de bestuursleden van Stichting Kleyn tijdens zijn vakantie bezocht. Doordat deze
zeer onder de indruk was van het werk van de organisatie heeft Stichting Kleyn besloten een donatie te doen waardoor een aantal
kinderen drie jaar lang verzorgd kunnen worden. Gezien het maatschappelijke karakter voldoet de donatie aan NHCC ook aan de
doelstelling van Stichting Kleyn.

De Voorzitter:

Mr. J.D. Kleyn

Amsterdam,

30‐juni‐2013
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Balans per 31 december 2012
2012

Balans Activa
Debet

2011
Credit

Debet

Credit

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Collectie Kunst & Antiek

39.940,00

Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen

239.820,00

Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende vorderingen

79.940,00

Liquide middelen

22.200,41
381.900,41

Balans Passiva

‐

‐

‐

2012
Debet

2011
Credit

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds
'Collectie Kleyn'
Bestemmingsreserve
Vrij besteedbare reserve

Debet

Credit

159.760,00
‐
222.140,41

‐3.321,89

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

3.321,89

Overlopende passiva
Voozieningen
‐
Check (=0)

381.900,41
‐

‐

‐
‐
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Resultatenrekening
2012
Debet

2011
Credit

Debet

Credit

Lasten
Kantoorkosten
Notariskosten
Overige kosten

329,63
1.085,28
184,04

2.607,89
714,00

Baten
Saldo schenkingen in/uit
Rentebaten

386.746,67
74,58

Tekort (‐) / Overschot baten en lasten

385.222,30

‐3.321,89

Subsidies, Schenkingen, Donaties etc.
Ingekomen algemene bestemming
Uitgegeven algemene bestemming
Afname (‐) / Toename Alg. bestemmingsreserve
ingekomen specifieke bestemming 1
Uitgegeven specifieke bestemming 1
Afname (‐) / Toename Spec. bestemmingsreserve 1
Ingekomen Bestemmingsfonds
Uitgegeven Bestemmingsfonds
Afname (‐) / Toename Bestemmingsfonds

215.000,00
27.953,33

‐
‐

187.046,67

‐

2.380,00
2.380,00

‐
‐

‐

‐

199.700,00
39.940,00
159.760,00

‐
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Toelichting op de balans
Vergelijkende cijfers
De Stichting is opgericht per 11 juli 2011. Het eerste boekjaar loopt van 11 juli 2011 tot en met 31
december 2012.
Langlopende vorderingen
Langlopende vordering hebben een looptijd van meer dan 1 jaar
Specificatie langlopende vorderingen
3 termijnen 2014-2016 / 5j lijfrente schenking JD Kleyn 200K

120.000,00

3 termijnen 2014-2016 / 5j lijfrente schenking JD Kleyn 199,7 K

119.820,00
239.820,00

Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. De kortlopende delen van meerjarige
vorderingen zijn hier ook opgenomen.
Specificatie kortlopende vorderingen
1 termijnen 2013 / 5j lijfrente schenking JD Kleyn 200K

40.000,00

1 termijnen 2013 / 5j lijfrente schenking JD Kleyn 199,7 K

39.940,00
79.940,00

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan geheel uit banksaldi in EURO
Eigen vermogen
Specificatie bestemmingsfond
4 termijnen 5j lijfrenteschenking 'Collectie Kleyn'

159.760,00

Totaal

159.760,00

Specificatie bestemmingsreserve
Er is geen bestemmingsreserve

-

Totaal

-

Specificatie Vrij besteedbare reserve
Resultaat 2011
Resultaat 2012
Naar bestemmingsfonds
Totaal

-3.321,89
385.222,30
-159.760,00
222.140,41

In het bestemmingsfonds opgenomen meerjarige schenkingen
2013

2014

2015

2016
en volgende jaren

Overeenkomst 'Collectie Kleyn'

39.940,00

39.940,00

39.940,00

39.940,00

Totaal

39.940,00

39.940,00

39.940,00

39.940,00

2014

2015

In de vrij besteedbare reserve opgenomen meerjarige schenkingen
2013

2016
en volgende jaren

Overeenkomst Kleyn

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Totaal

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Toelichting op de resultatenrekening
Begroting
Het bestuur van stichting acht het niet zinvol om een jaarlijkse begroting op te stellen.
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Meerjarige schenkingen
Meerjarige schenkingen, waarvoor de verplichting is aangegaan in 1 jaar, worden in betreffend jaar als bate opgenomen
Schenkingen met een door het bestuur vastgestelde beperkte bestemming
Het tekort / overschot van schenkingen waaraan door het bestuur een specifieke bestemming is gegeven is toegevoegd
aan de bestemmingsreserve in het eigen vermogen.
Schenkingen met een door derden vastgestelde beperkte bestemming
Het tekort / overschot van schenkingen waaraan door derden een specifieke bestemming is gegeven is toegevoegd aan
het bestemmingsfonds in het eigen vermogen.
Schenkingen zonder beperkingen
Het tekort / overschot van vrij besteedbare schenkingen is toegevoegd aan de vrij opneembare reserve in het eigen
vermogen

Kasstroom overzicht

2011

2012
Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Voozieningen
Resultaat

‐
‐39.940,00
‐239.820,00
‐79.940,00
‐
‐3.321,89
‐
‐
385.222,30
Totaal
Check (=0)

22.200,41
‐

‐
‐
‐
‐
‐
3.321,89
‐
‐3.321,89
‐
‐
‐

Overige gegevens
Personeel
Er is geen personeel in dienst bij de stichting
Financiële verslaggeving
De jaarcijfers van de stichting zijn samengesteld door Hoekstra Administratie en Adviesburo te Den Haag, waarbij de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties‐zonder‐winststreven zijn gevolgd. Er is geen accountantscontrole
toegepast.
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