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Verslag van het bestuur

Het bestuur en de directie
Het bestuur van Stichting Den Haag onder de Hemel, gevestigd te Den Haag, bestaat uit de
volgende leden:
Vacature, voorzitter
Drs. M.J. Steemers, secreta ris/pe
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Vacature, lid
Vacature, lid
Vacature, lid
ln de vergadering van 30 maart 2OI2 zijn de bestuursleden Drs. M.Y. Meijer-Bergmans en Prof.
Dr. J.B.J. Teeuwisse afgetreden uit overwegingen van governance.Tijzijn immers ook
uitvoerend directeur van de Stichting Den Haag Sculptuur, respectievelijk Stichting museum
Beelden aan Zee. ln diezelfde vergadering hebben Drs. E.L. van Dijk-Staats en Drs. D.E.J.
Kramer hun bestuurszetel ter beschikking gesteld gezien de discussie over de toekomstige
samenwerking tussen de stichting, de Stichting Den Haag Sculptuur en Stichting museum
Beelden aanZee.ln de vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Het bestuur, in de persoon van het overblijvende bestuurslid, heeft vervolgens maandelijks in
een informele stuurgroep overlegd met twee bestuursleden van Stichting Den Haag Sculptuur
en twee bestuursleden van Stichting museum Beelden aan Zee over de uitvoering van het
tentoonstellingsproject The Rainbow Nation. De uitvoering van dit project is onder strikte
begrotingsbewaking van de sticht¡ng gedelegeerd aan de directeur van Stichting museum
Beelden aan Zee en zijn staf.
De stichting is op 3 februari 20LL opgericht.

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse
beeldhouwwerken van binnen- en buitenlandse kunstenaars op de locaties Lange Voorhout en
muserim Beelclen aanZe.e. in Den Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden þetrokken,
Governance
ln het kader van de governance discussie is besloten de Code Cultural Governance zoveel
mogelijk toe te passen. Voor Stichting Den Haag onder de Hemel wordt het Bestuursmodel
toegepast. Om volledig aan de Code te voldoen zullen begin 2013 de statuten worden
aangepast.
Versfag over de gang van zaken in2OL2
Reeds medio 201L werd begonnen met de voorbereidingen voor de zomertentoonstelling The
Rainbow Nation, moderne beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika. Met de enthousiaste steun van de
Zuidafrikaanse ambassadeur werd het Zuidafrikaanse kunstenaars, galeries en musea en
bedrijfsleven bewerkt, hetgeen resulteerde in een groots opgezette buitententoonstelling op
het Lange Voorhout en in de Kloosterkerk, en een niet minder groots opgezette
binnententoonstelling in museum Beelden aanZee, met oog voor de menselijke maat.
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De samenwerkende partners Stichting Den Haag Sculptuur en museum Beelden aan Zee

slaagden er wederom goed in om de publiciteit te bewerken. De opening van de
tentoonstelling op het Lange Voorhout op 29 mei 20t2 door Hare Majesteit Koningin Beatrix
was weer als vanouds zeer druk bezocht.
Helaas konden niet alle benodigde fondsen worden gevonden. Ondanks grote inspanningen in
het bewerken van de vermogensfondsen en het bedrijfsleven resulteerde er een tekort dat
door museum Beelden aan Zee is overgenomen. Het was duidelijk dat bedrijven door de
economische crisis heel terughoudend zijn geworden om culturele evenementen als deze te

ondersteunen.
Voor 2013 zijn de voortekenen voor de fondsenwerving en sponsoring niet heel erg gunstig
door de aanhoudende crisis. Desondanks is het bestuur optimistisch over de kansen om de
tentoonstelling begin juni 2013 wederom van start te laten gaan. Thema voor 2013 is Russia
XXl, in het kader van het vriendschapsjaar.
Den Haag, 19 maart 2013
Namens het bestuur
Drs. M.J. Steemers
Secreta ris/pe
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Jaarrekenlng2OL2
Bafans op 31 december 2OL2

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

31 december 2Ot2
€

31 december 2OtL
€

7

42.897

43.630

2

4.478

47.439

47.375

91.069

)

Eigen vermogen

Algemene reserve

3

0

0

Kortlopende schulden

4

47.375

9L.069

47.375

91.069

)
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Staat van baten en lasten over 2OL2

Exploitatie
2012

Exploitatie

20t2
€

€

€

268.500

256.O70

344.546

Vermogensfondsen

6
7

775.000

1_15.000

L1.5.500

Sponsoren

I

704.500
45.750
792.700

102.000

73.673

160.000
29.893

L65.707

94.128

Totaal baten

725.250

772.390

744.646

Lasten
Personeelskosten

135.000

1s3.300

68.r47

327.598
27.535
46.252

326.678
29.994
64.944

70.596

157.960

87.rO9

96.923

Onvoorzien

322.000
30.000
48.250
69.000
774.000
20.000

0

0

Totaal lasten

725.250

772.390

744.646

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Begroting

Baten
Subsidies Gemeente Den Haag

Doorbelastingen aa n partners
Overige opbrengsten

Tentoonste
Tentoonste
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17

Educatieprojecten
PR en publiciteit
Algemene en overige kosten

Saldo van baten en lasten voor

20tt

winstbestemming
Dotatie/onttrekking bestem mingsfonds
Dotatie/o nttrekking bestem mingsreserve
Resu

ltaat na winstbestemming
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2OL2

1.

Algemeen

Doelstelling
De stichting is op 3 februari 2011 opgericht. De stichting heeft ten doel het organiseren van
een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse beeldhouwwerken van binnen- en
buitenlandse kunstenaars op de locaties Lange Voorhout en museum Beelden aan Zee in Den
Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden betrokken.

Continui\eit
De stichting heeft geen eigen vermogen en kan derhalve slechts activiteiten ontwikkelen
indien en voor zover hiervoor fondsen zijn geworven. De activiteiten en de fondsenwerving
worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Den Haag Sculptuur en Stichting museum
Beelden aan Zee.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit van de stichting.

Schottingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
directie van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.

Grondslagen van waarder¡ng van act¡va en pass¡va

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het
eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een
a ndere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vreemde voluto
- Functionele voluto
De posten in de jaarrekening van de stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de

valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's, dit is zowel de
functionele als de presentatievaluta van de stichting.
- Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
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gunste often laste van de staat van baten en lasten.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde
koers).
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. lndien 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.
lndien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. ln 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 de derden zijn gesteld, worden vermeld.
lndien 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). ln 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.

3.

Grondslagen van bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking 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
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Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

lndien 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.
Finonciële baten en losten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen.
Koersverschillen (boten en losten)
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van
baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Losten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

N'V'
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4.

Toelichting op de balans per 31 december 2OL2 en de staat van baten en
lasten over 2OL2

Vlottende activa

t

Vorderingen
31 december 2OL2
€

Rekening-coura nt Stichting Den Haag Sculptuur
Nog te ontvangen subsidies
Te vorderen omzetbelasting

Overige vorderingen
Vooruitbetaa lde kosten

2

0
0

31 december 2OL1.
€
4.035
39.000

10.804

0

26.zLO

59s

5.883

0

42.897

43.630

31 december 2Ot2
€

31 december 2O11.
€
47.439

Liquide middelen

4.478

Banksaldi

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3

Algemene reserve
31 december

2OL2

31 december

20tl

€

€

Stand bij oprichting
Saklu expluiLatieresuItaat na wilrsIbes[enrnrilrg

0
0

0
0

Stand op 31. december

0

0

31 december 2OL2
€

3l december20tl

4

Kortlopende schulden

Rekening-courant St. Museum Beelden aan Zee
Te betalen omzetbelasting
Te betalen kosten

38.644

€
30.046

0

35

8.73L

60.988

47.?75

91.069
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5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Tijdens de tentoonstelling The Rainbow Nation in 2012 zijn een aantal beelden beschadigd,
waarvoor de kunstenaars een claim hebben ingediend bij de stichting. De stichting heeft deze
claims ter afhandeling overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij.
Tijdens het retour transport van de kunstwerken van de 201L tentoonstelling naar China zijn
een aantal beschadigingen opgetreden, waaruoor de kunstenaars een claim hebben ingediend

bij de stichting. De stichting heeft deze claims ter

afhandeling overgedragen aan de
verzekeringsmaatschappij. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de afhandeling
hiervan.

6

Subsidies Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag Kunstenplan 2009-2Ot2
Gemeente Den Haag DSO Citymarketing

Begroting
2072
€
268.500

Exploitatie
20L2

Exploitatie

€
256.O70

€

269.s46

0

0

7s.000

20tt

268.500 256.070

344.546

Deze subsidies zijn verstrekt door de gemeente aan Stichting Den Haag Sculptuur specifiek
voor de tentoonstelling op de locatie Lange Voorhout. Over de besteding van de gelden voor
de locatie Lange Voorhout wordt door Stichting Den Haag Sculptuur rechtstreeks aan de
gemeente gera pporteerd.

De realisatie is iets achtergebleven bij de begroting doordat Stichting Den Haag Sculptuur een
klein deel van de subsidie heeft besteed ter bestrijding van met name de administratieve en

accountantskosten ten behoeve van de afrekening.

7

Vermogensfondsen

Begroting
2072
€
6s.000
2s.000
2s.000

VSBfonds

Mondriaan Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds

Exploitatie

Exploitatie

20t2

20tt

€

6s.000
2s.000
2s.000

775.000 115.000

€
62.s00
28.000
2s.000
115.500

De begroting is gesteld op de door de fondsen toegezegde bedragen. De realisatie is derhalve
gelijk aan de begroting.
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Sponsoren

Begroting
2072
€
20.000

Rabobank Den Haag en Omstreken
Schouten & Nelissen
Aegon NV
ANWB
Gemeente Wassenaar
Beeldensponsoren

0
30.000

18.000
1s.000

21.s00

Exploitatie
2012

Exploitatie

€

€

20tt

20.000
0
30.000
18.000
15.000
19.000

60.000
60.000
40.000
0
0
0

704.500 102.000

160.000

De begroting is gesteld op de door de sponsoren toegezegde bedragen. De realisatie is

derhalve nagenoeg gelijk aan de begroting.

9

Doorbelastingen aan partners
Met de partners is afgesproken dat enig verlies uit de dubbeltentoonstelling overgenomen zal
worden door Stichting museum Beelden aan Zee.
10

Overige opbrengsten

Begroting
2072
€
32.500
745.000
74.600

Vrienden van Den Haag Sculptuur
Bijdrage museum Beelden aan Zee
Overige opbrengsten

Exploitatie
2012

Exploitatie

€

€
52.000

2s.000

20tt

716.723

0

23.984

42.728

792.700 L65.707

94.L28

De bijdrage museum Beelden aan Zee is gelijk aan de kosten van de commerciële en overige
medewerkers en kantoor- en huisvest¡ngskosten die zijn gemaakt ten behoeve van de
tentoonstelling in het museum. Deze toegerekende kosten vielen in2OL2lager uit dan

begroot, en derhalve is ook de bijdrage van het museum lager.
De bijdrage van de Vrienden van Den Haag Sculptuur viel lager uit dan begroot, voornamelijk
omdat een tweetal Vrienden lopende de tentoonstelling hun vriendschap opzegden en niet

meer bijdroegen.
Overige opbrengsten waren conservatief gebudgetteerd en vielen in de praktijk mee.
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Tentoonstellingsinrichting
Exploitatie

Exploitatie

20t2

20Lt

€

€
L29.326
L46.L70

109.000
163.000

Transportkosten
Voorbereidings- en inrichtingskosten
Te

Begroting
2072

s0.000

ntoo nste lingscu rato r
I

52.LO2

322.000 327.598

€

170.837
155.841
0

326.678

De transportkosten vielen hoger uit dan begroot omdat op het laatste moment nog een extra
container moest worden ingezet. Daarentegen vielen de inrichtingskosten lager uit dan de
conservatief begrote kosten.

t2

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders ontvingen geen bezoldiging noch enig andere vergoeding.
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Jaarverslag 2012
Goed keu ri ng en vaststelling jaarrek enlng 20L2
De jaarrekening is in de bestuursvergadering d.d, 19 maart 2013 goedgekeurd en vastgesteld.

Den Haag, 19 maart 2013

Namens het bestuur:
Drs. M.J. Steemers
Se c reta

ri s/pe
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Overige tegevens
Bestemming resultaat
Overeenkomstig de statuten worden exploitatie overschotten aan de reserves toegevoegd, en
exploitatie tekorten op de reserves in mindering gebracht.

Controleverklaring
De controleverklaring is op de volgende pagina opgenomen

J
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Controleu erklaríng u an de onø;Jho:nkelíj ke ø.ccountø;nt
Aan: het bestuur van Stichting Den Haag onder de Hemel

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening zorz van Stichting Den Haag onder de Hemel te
Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2ot2 en de staat van
baten en lasten over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Ver antw o or delij kheid u qn het b e stuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 64o
'Organisaties zonder winststreven'van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afrrijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude offouten.

Ver antu o or delij kheid u an de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uiwoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel helang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van dejaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

PriceuaterhouseCoopers Accountqnts N.V., Prinses Margrietplantsoen 46, zggg BR Den Haag, Postbus go7t5,
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(KvK34180284),
Pricewaterhousecoopers Advisory N V (KvK 341 80287), Pricewaterhousecoopers Complianco Serv¡css B.V. (KvK 5l 414406), Pricôwaterhousecoopêrs Pensions,
Actuarial & lnsurance Seru¡æs B V (KvK 54226368), Priæwaterhousecoopêrs B V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op
dsze diensten z¡jn algemene vooMaarden vân toêpass¡ng, waâr¡n onder meor aânsprâkelijkheidsvooMaarden zün opgânomsn Op levoringên aan dezs
vennootschappon zün algemene ¡nkoopvooñaardsn van toopassing Op w
pwc nl trgft u meer informat¡e ovêr dêzo vennootschappon, waarondêr dezo algemene
(¡nkoop)vooMaarden dio ook zùn gêdeponeerd bij de Kamar van Koophand€l le Amstsrdam

'PwC'ishetmerkwaaronderPricewaterhouseooopersAccountantsNV (KvK34180285),PricswaterhousocoopsrsBelestingadv¡seursNV
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Den Haag onder de Hemel per 91 december 2ot2 envan het resultaat over
zotz in overeenstemming met Richtlijn 64o 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Haag, 19 maart 2013

Accountants N.V

)

drs.

van de Pavoordt RA

)

J
Stichting Den Haag onder de Hemel, tgmacrt 2or3,JudP-oz836ot

Pagina

2van2

