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Naam van de instelling 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed (ook bekend als: SFE) 
 

KvK 
24405332 
 

RSIN 
817325682 
 

Postadres van de instelling 
Mgr. Van de Weteringstraat 23 
3581 EB Utrecht 
Contact: info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, 
publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van collecties die in eigendom toebehoren 
aan (I) de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
Bevordering der Pharmacie (KNMP), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (dan wel haar 
rechtsopvolger) en van (II) museumstukken die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen) 
toebehoren aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die 
museumstukken ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die 
anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting; alsmede b. het bevorderen van 
kennis in het algemeen en met betrekking tot de geschiedenis van de farmacie in het bijzonder. 
 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Werkzaamheden 
SFE onderscheidt vier belangrijke pijlers om haar doelstelling te verwezenlijken: 

1) Registratie: het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in 
stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen op het gebied van de geschiedenis 
van de farmacie. 

2) Communicatie: het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uitdragen en 
interesse op dit gebied stimuleren. In de publiekscommunicatie is een centrale rol weggelegd 
voor het virtueel farmaceutisch museum, waar farmaceutisch erfgoed voor een groot publiek 
online ontsloten en beschikbaar gemaakt wordt. Daarnaast worden er in samenwerking met 
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Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn educatieve evenementen georganiseerd, 
waaronder open dagen, excursies, lezingen en symposia. 

3) Fondswerving: het nastreven van een exploitatiemodel waarin naast subsidies van de KNMP 
en bedrijven ook andere inkomstenbronnen worden ontsloten, zodat de continuïteit van SFE 
gewaarborgd wordt. 

4) Samenwerking: het nastreven van en initiatief nemen in samenwerking met andere 
organisaties die actief zijn op domeinen die grenzen aan de (geschiedenis van de) farmacie. 

Naast de vanzelfsprekende doelgroepen van (oud-)apothekers en (oud-)apothekersassistenten 
behoren ook andere geïnteresseerden in de geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische zorg, 
farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen nadrukkelijk tot de doelgroep. 
 
Fondswervingsbeleid  
SFE wordt gedurende de periode 2016-2021 financieel ondersteund door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor 
apothekers. Onderdeel van het huidige beleidsplan is het zoeken naar nieuwe fondsen (zie ook pijler  
3). 
 
Vermogensbeheer 
SFE zal zich louter beperken tot normaal vermogensbeheer onder eigen beheer. 
  
Besteding vermogen 
SFE heeft geen vaste medewerkers in dienst. Werkzaamheden zoals technische en inhoudelijke 
ontwikkeling en beheer van de website en met name het virtueel museum worden uitbesteed aan 
een vaste groep freelancers tegen een per opdracht overeen te komen vergoeding. Tevens zijn 
jaarlijkse investeringen nodig in het voor het publiek toegankelijk maken en houden van de fysieke 
erfgoedcollectie te Urk. Verder worden kosten gemaakt voor onder meer de organisatie van de 
Farmaceutisch Historische Dag, logistiek, erfgoedbeheer en boekuitgaven in de reeks Venster op 
farmaciehistorie. 
 

Organisatie / bestuurders  
SFE heeft geen directie of dagelijks bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het 
bestuur met algemene stemmen vast te stellen oneven aantal van minimaal drie en maximaal negen 
bestuurders. De huidige samenstelling is als volgt: 
voorzitter  dhr. prof. dr. A.H.L.M. Pieters  
secretaris  mevr. drs N.J.M. Beijersbergen  
penningmeester  mevr. drs. L.W.B. Walma  
bestuurslid  dhr. drs. G.M. Baljet  
bestuurslid  dhr. dr. H. Buurma  
bestuurslid  dhr. drs. C.B.M. Heerkens  
bestuurslid  mevr. drs. L. Mulder  
bestuurslid  dhr. drs. W. Rakhorst  
bestuurslid  dhr. drs. P.A. Wittop Koning  
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Beloningsbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen vaste medewerkers in 
dienst. Werkzaamheden als verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van de website 
en met name het virtueel museum worden uitbesteed aan een vaste groep freelancers tegen 
een per opdracht overeen te komen vergoeding. 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in het jaarverslag over 2017 
(bijlage 1), opgesteld door de secretaris. 
 

Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording over 2017 (bijlage 2) is opgesteld door Nagel Finance te 
Veenendaal. 
 
Bijlagen:  Jaarverslag over 2017 

Financiële verantwoording over 2017



 
 
 
 
 
 

Jaarverslag over 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Nathalie Beijersbergen via secretaris@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 

Datum vaststellen jaarverslag: 23 maart 2018 
  

mailto:secretaris@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl
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Stichting Farmaceutisch Erfgoed, afgekort SFE, is in 2015 opgericht. Voor 2015 waren de activiteiten 
rondom farmaceutische historie een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering van de Pharmacie (KNMP). Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting en stellen wij ons 
ten doel het verleden van de farmacie te verbinden met het heden en de toekomst. 
 
In 2017 heeft de Stichting Farmaceutisch Erfgoed een dynamisch jaar beleefd met een aantal positieve 
gebeurtenissen, waar we met trots op terugkijken. In ons beleidsplan 2016-2021 hebben we een aantal 
pijlers beschreven. Graag nemen we u mee langs onze pijlers. 
 
Pijler 1: Registratie 
Onder registratie verstaan we het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, 
beheren, in stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen. Dit gebeurt voornamelijk in De 
Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, gevestigd op Urk. In 2017 zijn we op Urk verder 
gegaan met het in kaart brengen van een deel van de objecten: de geneesmiddelverpakkingen. Deze 
zijn geclassificeerd en zullen in de toekomst tentoongesteld worden op de website 
www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl, ons virtuele farmaceutisch-historisch museum. 
 
In goed overleg met de KNMP wordt gekeken naar een universeel beschikbaar registratiesysteem om 
de gehele collectie te catalogiseren. In de toekomst willen we de samenwerking ook virtueel zichtbaar 
maken voor het publiek middels directe links op elkaars website. 
 
Daarnaast zijn we bezig met het beoordelen van de bewaarcondities op Urk en brengen we waar 
mogelijk kleine verbeteringen aan. Hiervoor roepen we de hulp in van experts zoals de bibliothecaris 
van Universiteit van Leiden, dhr. Kasper van Ommen. 
 
Pijler 2: Communicatie 
SFE draagt het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uit en wil interesse in dit 
gebied stimuleren. Dit hebben wij in 2017 bereikt door: 
 
Optimaliseren van de websites 

In 2016 hebben we veel contact gehad met elkaar over huisstijl en ontwerp van onze twee 
websites: www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl en www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl. 
In 2017 zijn we verder gegaan met het inrichten van deze sites en is besloten om individuele 
tentoonstellingen ook een individuele domeinnaam te geven om de vindbaarheid te 
vergroten. Bovendien hebben we de samenwerking met de KNMP én het College ter 
beoordeling van Geneesmiddelen verder bestendigd door de online tentoonstelling De 
Collegezaal te voorzien van gebruiksvriendelijke informatie over geneesmiddelen. Dit hebben 
we gedaan door de link toe te voegen naar www.apotheek.nl, de publiekssite van de KNMP. 
Daarnaast is er aan de website van de SFE zelf een kopje events toegevoegd, zijn alle ‘Venster 
op Farmaciehistorie’ uitgaven te bestellen via de website en staan alle publieke documenten 
online.  

 
De Gapergalerij  

De nieuwste tentoonstelling in het virtuele museum is ‘De gapergalerij’, waar meer dan 75 
prachtige gapers te zien zijn. Het betreft hier de grootste publiekelijk toegankelijke collectie 

http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/
http://www.apotheek.nl/
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gapers ter wereld. De gapers zijn in hoge kwaliteit gefotografeerd en waar bekend voorzien 
van (vroegere) locatie, datum en beschrijving. De tentoonstelling is tot stand gekomen door 
goede samenwerking met diverse musea en particulieren (zie samenwerking voor volledige 
lijst met betrokkenen). De haarscherpe foto’s geven een mooi overzicht van het uithangbord 
voor apotheker en drogist door de eeuwen heen. In 2018 wordt deze tentoonstelling verder 
uitgebreid met achtergrondinformatie en een kleine aanvulling op het aantal gapers. 
 

 
Foto 1: Mobiele fotostudio die werd gebruikt om de gapers te fotograferen 

 

 
Foto 2: Eindresultaat in de online tentoonstelling De gapergalerij 
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Boekpresentatie op Urk 
Op 17 juni 2017 is het vijfde deel uit de reeks 'Venster op Farmaciehistorie' gepresenteerd, 
getiteld Van gildekast tot schoenendoos. Nederlandse simpliciaverzamelingen. Deze 
bijeenkomst was een groot succes, er waren zo’n 60 mensen aanwezig bij de presentatie. 
Schrijvers Raymond van der Ham en Annette Bierman zijn goed in het zonnetje gezet. 
Tegelijkertijd hadden de fysieke buren, de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit, een open 
dag, wat een mooie symbiose gaf. In de toekomst wil de SFE meer bijeenkomsten organiseren 
op Urk. 

 
Foto 3 en 4: Auteurs Raymond van der Ham en Annette Bierman (boven); de drukbezochte boekpresentatie (onder) 

 
175 jarig bestaan KNMP 

In 2017 bestond de KNMP 175 jaar. Hier werd uiting aan gegeven door middel van een reizende 
tentoonstelling bestaande uit zes zuilen, ‘Beter beter door de apotheker’, waarbij SFE optrad 
als externe adviseur. Bovendien was SFE initiatiefnemer van de jubileumbijeenkomst op 14 
april 2017. Tijdens deze bijeenkomst in de aula van het Academiegebouw te Utrecht had de 
SFE verschillende apothekers bijeengebracht voor een TED-talk presentatie ter ere van het 175 
jarig bestaan van de KNMP. Tevens was de SFE nauw betrokken bij de realisatie van het 
jubileumboek Geneesmiddel in beeld. Onderzocht wordt of de informatie in dit boek samen 
met de geneesmiddelen op Urk een plek kunnen krijgen in een nieuwe online tentoonstelling. 

 
De 36e Farmaceutisch Historische Dag 

Op 16 november 2017 vond de 36e Farmaceutisch Historische Dag plaats bij Chipsoft in 
Amsterdam. Maar liefst 70 deelnemers (ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, 
apothekersassistenten en studenten) hebben deze dag bezocht. Aankondiging van deze dag 
vond plaats via de nieuwsbrief van de KNMP en een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad 
(Pharm weekbl 10 november 2017;152-45).  
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Onderwerp was dit jaar Apothekers transformeren, van bereider naar zorgverlener. Met 
gerenommeerde sprekers als prof. dr. Toine Pieters, drs. Peter Wittop Koning, drs. Joep 
Winters, drs. Marga van Weelden, drs. Frits Elferink, dhr. Marcel Settels en dr. Hugo van der 
Kuy was dit een geslaagde en interessante dag. 

 
Social media 

Vanwege onze virtuele activiteiten hebben we in 2017 een account aangemaakt op Pinterest. 
SFE is te volgen via https://nl.pinterest.com/stichtingfarmaceutischerfgoed/. 

 
Publicaties 

Met trots kunnen we zeggen dat in 2017 de volgende publicaties zijn gerealiseerd: 
- Raymond van der Ham & Annette Bierman, Van gildekast tot schoenendoos. Nederlandse 

simpliciaverzamelingen, Venster (2017), ISBN 978-94-92165-17-6. 
- Peter van den Hooff, ‘De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische straatbeeld van 

Dordrecht’, Oud-Dordrecht 35.3 (2017) p. 266-270. 
- Peter van den Hooff, ‘De gapers van Anton van Os (1889-1982)’, Het Peperhuis. Jaarboek 

2017, p. 36-47. Te raadplegen via 
http://cultuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=643804 

- Peter van den Hooff, ‘Eeuwenoud uithangbord voor apotheker en drogist’, Pharmaceutisch 
Weekblad 152.10 (2017), p. 26-27. 

- Toine Pieters, Eenheid in diversiteit (hoofdredactioneel). Pharmaceutisch Weekblad. 2017; 
152 (10): 5. 

- Toine Pieters, Van Artsenijbereider tot professioneel zorgverlener. Pharmaceutisch 
Weekblad. 2017; 152 (10): 10-13. 

 
Pijler 3: Fondswerving 
We zijn blij te constateren dat de huidige inkomsten en uitgaven een gezonde balans hebben. De 
financiële ondersteuning van de KNMP is vooral besteed aan de technische en inhoudelijke 
ontwikkeling en het beheer van de website. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 
De Gapergalerij is tot stand gekomen met financiële bijdrage van het Zuiderzeemuseum. De bijdragen 
van VWS worden momenteel besteed om de beoogde antibioticakamer in het virtueel museum mee 
te realiseren.  
 
Pijler 4: Samenwerking 
SFE werkt op diverse terreinen samen met andere organisaties en personen. Zo hebben we in 2017 
nauw samengewerkt met de volgende personen of instanties: 

- Frank-Jan van Lunteren van Collageboy Studio (Utrecht), die de websites ontwerpt en beheert; 
- Peter van den Hooff, MA, die het onderhoud en de inhoud van de website verzorgde; 
- Studio-Oost (Den Haag), die de foto’s van de gapers verzorgde; 
- De Koninklijke Bibliotheek, die binnen het nationaal programma voor het behoud van het 

papieren erfgoed Metamorfoze het Pharmaceutisch Weekblad heeft gedigitaliseerd, zie 
hiervoor www.metamorfoze.nl;  

- Alle betrokkenen die geholpen hebben met het realiseren van de Gapergalerij: 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen (André Groeneveld, René Zuurendonk en Manon Hees), 
mevrouw Anneke Hendriksen-Roby, Drogisterij A.J. van der Pigge Haarlem (Astrid Hart), Frans 
Hals Museum Haarlem (Erik van Rossum en Karlien Beijers), Museum Flehite Amersfoort 

https://nl.pinterest.com/stichtingfarmaceutischerfgoed/
http://www.metamorfoze.nl/
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(Gerard Raven), Museum Prinsenhof Delft (Ilse Boks, Mark Boers en Ron Stokhof), Logement 
de Gaaper Amersfoort (Janneke van Brussel), Dordrechts Museum (Jannete Tournois), 
Museum Haarlem (Johan den Heijer), Veiligheidsmuseum PIT Almere (Jos Breukers), 
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem (Klaartje Schweizer en Saskia Rutten), Groninger 
Museum (Marlon Steensma), Rijksmuseum Boerhaave Leiden (Mieneke te Hennepe en 
Vincent Scheerman), Nationaal Militair Museum Soesterberg (Paul van Brakel) en Amsterdam 
Museum (Rebecca Romijn); 

- De KNMP (Léon Tinke, Brandy Sanmoeradi, Thea Betcke en Mariël Croon), onder meer voor de 
organisatie van en publicaties rondom de Farmaceutisch Historische Dag, het helpen met 
archiveren op Urk en de activiteiten rondom het 175-jarig bestaan van de KNMP; 

- Dr. Annette Bierman, de beheerder van De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 
De Eenhoorn, op Urk, waar de collectie van Stichting Farmaceutisch Erfgoed is ondergebracht; 

- De delegatie van het Medisch Farmaceutisch Historisch Museum van de Medische Universiteit 
van Kaunas (Litouwen), die op 4 oktober 2017 een bezoek bracht aan het depot op Urk.  

- Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed op Urk, onder 
bevlogen leiding van Mart van Lieburg, onder meer voor de voortdurende kennisuitwisseling 
en de gezamenlijke rondleiding voor de Commissaris van de Koning in Flevoland, de heer L. 
Verbeek; 

- De Nationale WetenschapsAgenda (NWA) voor de samenwerking rondom de onderzoeksroute 
Levend Verleden.  

We hopen deze samenwerkingen in 2018 te behouden en waar mogelijk uit te bouwen. 
 
Toekomst 
In de komende jaren streeft de SFE ernaar haar beleidsplan van 2016-2021 verder te verwezenlijken. 
Concrete plannen hiervoor zijn: 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘antibioticagebruik en –resistentie’, in samenwerking met Rijksmuseum Boerhaave, het 
ministerie van VWS en de firma DSM; 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘materia medica’, in samenwerking met en met financiële ondersteuning van de Pieter 
van Foreest Stichting; 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘oude geneesmiddelverpakkingen en artsenijbereidingsinstrumentarium’, in 
samenwerking met BENU-apotheken; 

- De mogelijkheid onderzoeken om een nieuwe tentoonstelling over automatisering in de 
farmacie te realiseren in het virtueel museum in aansluiting op de 36e FHD; 

- De Collegezaal verder uitbreiden met een e-learning module en streven naar samenwerking 
met The British Museum, die een Engelse versie van Wieg tot Graf in beheer heeft; 

- Het realiseren van een Engelstalige versie van het gehele virtuele museum; 
- Het realiseren van een nieuwsbrief voor geïnteresseerden; 
- Het opnieuw organiseren van een succesvolle Farmaceutisch Historische Dag op 4 oktober 

2018 met als thema bereidingen; 
- Werven van sponsoren voor het ontwikkelen van nieuwe kamers in het virtuele museum; 
- Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen bezoeken met het bestuur; 
- Samenwerking met het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland bestendigen.  

http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
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Bestuur van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed 
In 2017 bestond het bestuur van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed uit: 
 
Prof. Toine Pieters, voorzitter 
Nathalie Beijersbergen MSc, secretaris 
Drs. Lisanne Walma, penningmeester 
Drs. Jard Baljet, bestuurslid 
Dr. Henk Buurma, bestuurslid 
Drs. Chris Heerkens, bestuurslid 
Mevr. Liesbeth Muller, bestuurslid  
Drs. Wim Rakhorst, bestuurslid 
Drs. Peter Wittop Koning, bestuurslid 
 
Sinds 2017 heeft Lisanne Walma de taken als penningmeester voor haar rekening genomen. In 
september hebben we Liesbeth Muller kunnen opnemen in ons bestuur als vertegenwoordigster van 
apothekersassistenten.  
 
Voor 2018 wil het bestuur op zoek gaan naar een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de KNMP.  
 
Werkgroep Fysieke Collectie op Urk 
Tot het najaar van 2017 bestond de Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie. Deze is in 2017 
omgevormd tot de Werkgroep Fysieke Collectie op Urk. De werkgroep houdt zich bezig met het beheer 
van de fysieke collectie op Urk en de informatieverstrekking hierover. De werkgroep bestaat de 
volgende leden: 
 
Drs. Jard Baljet  
Drs. Henk Boersma  
Drs. Cees van Buren 
Drs. Mieke van Hattum 
Drs. Rien Hoge 
Drs. Dieke Kok-Bouma 
Drs. Wim Rakhorst 
Mevr. Brandy Sanmoeradi 
Drs. Pieter Weerts 
Drs. Peter Wittop Koning 
 
Zowel de bestuursleden als de commissieleden hebben zich volledig vrijwillig ingezet voor de Stichting 
Farmaceutisch Erfgoed. 



Nagel Finance

10. BALANS PER 31 DECEMBER 

ACTIVA

€ € € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Goodwill 0 0

0 0

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

0 0

Financiële vaste activa

Deelneming 0 0

0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen  0  0

Vorderingen

Debiteuren 0 0

Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen 25.836 20.264

25.836 20.264

31-12-201631-12-2017
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PASSIVA

€ € € €

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen 0 0

Winstreserve 10.126 19.989

Totaal eigen vermogen 10.126 19.989

VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening 0 0

Stamrechtverplichting 0 0

0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0 0

Schulden aan aandeelhouders en deelnemingen 0 0

Belastingen en premies soc. Verz. 0 0

Overige schulden 0 0

Overlopende Passiva 15.710 275

15.710 275

25.836 20.264

31-12-201631-12-2017
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11. WINST- EN VERLIESREKENING

€ € € €

Netto-omzet 61.760 35.992

Inkoopwaarde van de omzet 61.844 0

Brutomarge -84 35.992

Salarissen en overige personeelskosten 0 0

Afschrijvingen 0 0

Autokosten 0 0

Huisvestingskosten 0 0

Onderhoudskosten 0 0

Verkoopkosten 953 14.948

Kantoorkosten 747 410

Algemene kosten 7.870 6.066

Som der bedrijfskosten 9.570 21.424

Bedrijfsresultaat -9.654 14.568

Diverse baten en lasten 0 0

Rentelasten en -baten en soortgelijke kosten -209 -104

Resultaat voor belastingen -9.863 14.464

Vennootschapsbelasting 0 0

Resultaat na belastingen -9.863 14.464

31-12-201631-12-2017
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12. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

De gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het vorig boekjaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur en worden lineair berekend.

Voorraden

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Voorraad gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs

op basis van directe loon- en materiaalkosten, verhoogd met een opslag voor indirecte kosten.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt

een voorziening getroffen.

GRONDSLAGGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en 

diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij 

anders is vermeld.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 

verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte

bedragen voor geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierdoor reeds vermelde grondslagen 

van waarderingen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste 

percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
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Nagel Finance

13. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

VASTE ACTIVA

 31-12-2017  31-12-2016  

€ €

Immateriële vaste activa

het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven.

Goodwill

Aanschafwaarde 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Afschrijving dit jaar 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0

Financiële vaste activa

Deelneming

Deelneming 0 0
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 31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

Materiële vaste activa

Boekwaarde eind dit jaar

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Afschrijvingen dit jaar

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Desinvesteringen dit jaar 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Investeringen dit jaar 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Boekwaarde eind vorig jaar

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Voorraad

Gereed product en handelsgoederen 0  0  

Conform uw voorraadlijst per ultimo periode.

Bij de voorraadopname zijn wij niet aanwezig geweest.

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 0 0

Conform uw saldilijst per ultimo periode.

Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen

Rekening-courant aandeelhouder 0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0  0  

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 0 0

Omzetbelasting 0 0

0  0  

Overige vorderingen

Rekening-courant 0 0

0 0

Overlopende activa

Overlopende activa 0 0

Storting kasgeld 0 0

0  0  

Liquide middelen

Rabobank 0126.9718.03 0 0

ING 0006.9832.74 betaalrekening 7.828 20.264

ING 0006.9832.74 spaarrekening 15.000 0

ING 0007.3845.76 betaalrekening 3.008 0

25.836  20.264  
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

EIGEN VERMOGEN

 

Eigen vermogen -stortingen 0 0

Winstreserve 19.989 5.525

Fiscale correcties 0 0

Resultaat lopend boekjaar -9.863 14.464

 

Stand per ultimo periode 10.126  19.989  

VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening

Stand per 1 januari 0 0

Dotatie 0 0

Ontrekking 0 0

Stand per 31 december 0 0

Stamrechtverplichting

Stand per 1 januari 0 0

Dotatie 0 0

Ontrekking 0 0

Stand per 31 december 0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Leaseverplichting 0 0

0 0

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Rekening-courant bank 0 0
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 0 0

Conform uw saldilijst per 31 december.

Schulden aan aandeelhouders en deelnemingen

Rekening-courant 0 0

0 0

Belastingen en premies soc. Verz.

Vennootschapsbelasting 0 0

Omzetbelasting 0 0

Loonheffingen 0 0

Premies sociale verzekeringen / pensioen 0 0

0 0

Overige schulden 

Rekening-courant 0 0

0  0  

Overlopende Passiva

Reservering vakantiegeld 0 0

Nog te betalen kosten 710 275

Reservering auto.museum 2018/2020 15.000 0

15.710  275  
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14. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2017 2016

€ €

Netto-omzet

Omzet 61.760 35.992

61.760 35.992

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen 46.844 0

Automat. Museum 2018-2020 15.000 0

61.844  0  

Salarissen en overige personeelskosten

Personeelskosten bep. Aftrekbaar 0 0

Kantinekosten 0 0

Studiekosten personeel 0 0

0  0  

Pagina 19



Nagel Finance

2017 2016

 € €

Afschrijvingen

Afschr. immateriële vaste activa 0 0

Afschr. bedrijfsgebouwen 0 0

Afschr. inventaris 0 0

Afschr. verbouwingen 0 0

Afschr. vervoermiddelen 0 0

0 0

Autokosten

Onderhoud auto's 0 0

Transportkosten derden 0 0

Autoverzekering 0 0

Motorrijtuigenbel./RDW 0 0

Brandstoffen 0 0

0 0

  

Huisvestingskosten   

Huur 0 0

Energiekosten 0 0

0  0  

Onderhoudskosten

Onderhoud gebouwen/terrein 0 0

Onderhoud en reparatie machines 0 0

0  0  

Verkoopkosten

Reclamekosten/website 558 14.948

Avertentiekosten 0 0

Representatiekosten 395 0

Overige verkoopkosten 0 0

953  14.948  
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2017 2016

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigheden 0 0

Automatiseringskosten 0 0

Telefoon / internet 100 0

Porti 592 0

Abonnementen/contributies 55 410

747 410

Algemene kosten

Verzekering 0 0

Administratiekosten derden 563 333

Advieskosten/werkzaamheden derden 7.307 5.479

Klein gereedschap / materialen 0 254

Boete 0 0

Overige algemene kosten 0 0

7.870  6.066  

Diverse baten en lasten

Kasverschillen 0 0

Afboekingen 0 0

V/w verkoop inventaris 0 0

V/w verkoop vervoersmiddelen 0 0

0  0  

Rentelasten en -baten en soortgelijke kosten

Rente Rekening-courant aandeelhouder 0 0

Rente lening 0 0

Financieringslasten 0 0

Rente en bankkosten 209 104

Rente en kosten belastingdienst 0 0

Rente overigen 0 0

209  104  
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