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Verslag van het bestuur
Het bestuur en de directie
Het bestuur van St¡chting Den Haag onder de Hemel, gevestigd te Den Haag, bestaat uit de
volgende leden:
Drs. J.F. van Duyne,

voorzitter

Drs. M.J. Steemers, secretaris/penningmeester

Mr. W.F.M. Remmerswaal, lid
Vacature, lid
Vacature, lid
Begin 2013 zijn de heren Van Duyne en Remmerswaal

tot het bestuur toegetreden. Voor

de

twee resterende zetels worden nog kandidaten gezocht.
De stichting is op 3

februari20Lt 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
museum Beelden aan Zee in Den Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden betrokken
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 zijn begin 2013 de statuten aangepast
(benoemingstermijnen en aft redingsrooster van bestuursleden).
Verslag over de gang van zaken in 2013
ln 2013 presenteerde de stichting i.s.m. Den Haag Sculptuur en museum Beelden aan Zee een

grote tentoonstelling met hedendaagse Russische beeldhouwkunst: RussioXI. Hedendaogse
Beeldhouwkunst uit Ruslond. ln museum Beelden aan Zee was er een rijke verscheidenheid
aan objecten, installaties en ander ruimtelijk werk, op het Lange Voorhout veel monumentaal
werk. De 37 deelnemende kunstenaars zijn deels gevestigde namen en deels nieuwe talenten
De keuze voor Rusland had diverse redenen. Russische kunstenaars spelen een belangrijke rol
in de moderne beeldhouwkunst. ln de afgelopen dertig jaar heeft de beeldhouwkunst er een
zeer interessante ontwikkeling doorgemaakt - zoals in de hele Russische kunstwereld worden
ideologische en maatschappelijke discussies er in alle hevigheid gevoerd - maar is hier nog

vrijwel onbekend. Het was de eerste grote overzichtstentoonstelling van hedendaagse
Russische sculpturen in Nederland. Daarnaast zocht de organisatie aansluiting bij NLRF-2013,
het grote uitwisselingsprogramma van Nederland en Rusland in 2013 op het gebied van kunst
en cultuur, onderwijs en wetenschap, economie, politiek en maatschappij.
Partner van dit project was het gerenommeerde museum The National Center for
Contemporary Art (NCCA) in Moskou, die de kwaliteit en de professionaliteit van de Russische
kant van het project heeft gegarandeerd. De NCCA heeft alle expertise op het gebied van
moderne kunst in Rusland en heeft veel contact met kunstenaars. De NCCA heeft ook
financieel bijgedragen door het overgrote deel van de transportkosten van de kunstwerken
voor haar rekening te nemen.
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De opening van de tentoonstelling op het Lange Voorhout op 5 juni 2013 door Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix was weer als vanouds zeer druk bezocht. De tentoonstelling trok net
als in voorgaande jaren veel publiciteit, met ruim 220.000 bezoekers op het Lange Voorhout en
ruim 36.000 bezoekers in museum Beelden aan Zee.

Helaas konden wederom niet alle benodigde fondsen worden gevonden. Ondanks grote
inspanningen in het bewerken van de vermogensfondsen en het bedrijfsleven bleven de
inkomsten ruim EUR 60.000 achter bij de begroting, terwijl de kosten niet navenant konden
worden beperkt. Hierdoor resulteerde er helaas 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 2OI4 zijn de voortekenen voor de fondsenwerving en sponsoring niet veel gunstiger
ondanks de tekenen van economisch herstel. Desondanks is het bestuur optimistisch over de
kansen om de tentoonstelling begin juni 2014 wederom van start te laten gaan. Thema voor
2Ot4is "Grandeur. Franse beeldhouwkunst van Laurens tot heden".
Den Haag, 27 maart2Ol4

Namens het bestuur
Drs. M.J. Steemers

Secretaris/penningmeester
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Jaarrekening 2013
Balans op

3l

december 2013

(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2013
€

31 december 2012
€

7

73.2LO

42.897

2

2.946

4.478

76.156

47.375

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

3

0

0

Kortlopende schulden

4

76.t56

47.375

76.L56

47.375
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Staat van baten en lasten over 2013

Begroting
20L3
€

Exploitatie
20L3
€

Exploitatie
20L2
€

275.000
200.000
175.000
25.000
200.000

277.250
145.000
138.200
86.035
L66.24L

2s6.O70
115.000
102.000

875.000

872.726

772.390

Baten
Subsidies Gemeente Den Haag

6

Vermogensfondsen
Sponsoren
Doorbelastingen aan partners
Overige opbrengsten

7

I
9

Totaal baten

73.6t3

t65.t07

Lasten

Personeelskosten
Tentoonstellingsinrichti ng
Tentoonstellingscatalogus
Educatieprojecten
PR en publiciteit
Algemene en overige kosten
Onvoorzien

70

160.000

r58.612

153.300

340.000
40.000
60.000
145.000

343.O37

327.598

29.827
37.370
97.537

27.535

105.000

t46.343

70.596
87.109

25.000

0

0

872.726

772.390

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

875.000

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten voor

46.2s2

winstbestemming
Dotatie/onttrekki ng bestemm i ngsfonds
Dotatie/onttrekki ng bestemm ingsreserve
Resultaat na winstbestemming
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

t.

Algemeen

Doelstelling
De stichting is op 3 februari 2ott opgericht en statutair en feitelijk gevestigd te Den Haag.
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
Contìnui'teit
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 continuïteit 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 waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming

met de waarderingsgrondslagen zoals hierna
uiteengezet. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
Vreemde valutq
- Functionele

valuto

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.
- Tronsocties, 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
gunste of ten 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).
Pricewaterhousecoopers
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
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.
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.
Schulden

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio en disagio
en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.

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 besþ¿g(þe,gçdð66il¡j5ìnccounranrs
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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) staatvan baten en lasten verwerkt ondervermelding 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 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
Finqnciële bøten en lasten
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.
i I I e n (bote n e n lo ste n )
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.

Koe rsve rsch

Losten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.
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4.

Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en
lasten over 2013

Vlottende activa

t

Vorderingen
31 december 2013

Te vorderen omzetbelasting

31 december 2012

€

€

L2.664

Vooruit betaalde kosten

rr.046

10.804
5.883

Overige vorderingen

49.500

26.2LO

73.zLO

42.897

31 december 2013

31 december 2012

€
2.946

€
4.478

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar

2

Liquide middelen

Banksaldi

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

3

Algemene reserve
31 december

2013

31 december 2012

€

€

Saldo exploitatieresultaat na winstbestemming

0
0

0
0

Stand op 31 december

0

0

31 december 2013

31 december 2012

€
71.818

38.664

4.338

8.731

76.L56

47.37s

Stand bij oprichting

4

Kortlopende schulden

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

10

€

Pr¡cewaterhouseCoopers Accountants N V
U¡tsluitend voor identifìcat¡edoele¡nden

_fu
Pwt,

Stichting Den Haag onder de Hemel, Den Haag
Jaarverslag 20L3

Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar

5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Tijdens de tentoonstelling The Rainbow Nation in 2OL2 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, en zijn inmiddels op
één na afgehandeld. Tijdens de tentoonstelling Russia XXL zijn geen claims voor
beschadigingen ingediend.

6

Subsidies Gemeente Den Haag

BegrotÍng

€

Exploitatie
20L3
€

275.000

277.250

2073
Gemeente Den Haag Kunstenplan 2OL3-2076

Exploitatie
20L2
€
2s6.070

275.000 277.250
Deze subsidies zijn

2s6.O70

verstrekt door de gemeente specifiek voor de tentoonstelling op de locatie

Lange Voorhout.

7

Vermogensfondsen

Begroting
2073

€
VSBfonds

55.000

Mondriaan Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Overige fondsen

40.000
2s.000
80.000

Exploitatie
20L3
€

Exploitatie
20L2
€

55.000
40.000
25.000
2s.000

200.000 145.000

6s.000
2s.000
2s.000
0

115,000

lnkomsten uit overige fondsen bleven achter bij de begroting. Een aantal aangeschreven
fondsen bleek uiteindelijk niet bereid om het project te ondersteunen.
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Sponsoren

Begroting

Exploitatie

2073

2013

€
Rabobank Den Haag en Omstreken
Aegon NV
ANWB
Shell NL

2s.000

3s.000

Gemeente Wassenaar
Beeldensponsoren
Overige sponsoren

€

Exploitatie
20L2
€
20.000
30.000
18.000

2s.000
3s.000

0

0

15.000
15.000

15.000
15.000

10.000
75.000

48.200

0

1s.000
19.000
19.000

0

775.000 138.200

102.000

Door de economische crisis waren minder commerciële partijen bereid zich aan de tentoonstelling te binden.

9

Overige opbrengsten

Begroting
2013

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

0
140.000
60.000
200.000

Exploitatie
2013
€

Exploitatie
20L2
€

0

25.000

145.503

tt6.723

20.738

23.984

L66.24L

t65.707

Overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit verhuur van ruimten voor
evenementen. Door de economische crisis waren minder commerciële partijen bereid zich aan
de tentoonstelling te binden.

10

Tentoonstellingsinrichting
BegrotÍng
2013

€
Transportkosten
Voorbereidings- en inrichtingskosten
Tentoo nste

I I i

ngscu

rator

Exploitatie
20L3
€

120.000
170.000

34.900
2s9.601

50.000

48.s36

Exploitatie
20L2
€
r29.326

340.000 343.037

t46.L70
52.rO2

327.598

Transportkosten waren aanzienlijk lager doordat de NCCA de transportkosten voor de beelden
uit Rusland voor haar rekening nam. Daartegenover waren de inricht¡ngskosten aanzienlijk
hoger door de inzet van extra personeel wegens de late aankomst van de kunstwerken en door
extra beveiligi ngsmaatregelen.
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Goedkeuring en vaststelling jaarrekenin g 2OL3
De jaarrekening is in de bestuursvergadering

d.d.27 maarr.2OL4 goedgekeurd en vastgesteld

Den Haag,27 maart20l4
Namens het bestuur:

Drs. M.J. Steemers
Secreta ri s/pe n n i n g me

e ste

r
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Bijlage: Staat van Baten en Lasten overeenkomstig de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking
(HKS) en het uitvoeringsbesluit subsidies IUVS OCW)

Begroting

20t3

2012

€

€

€
N,V.T.

Sponsorinkomsten
Over¡qe inkomsten

175.000
60.000

138.200

lndirecte opbrcnssten
D¡verse inkomsten

165.000

23L.538

275.000

277.250

200.000

r.45.000

875.000

8t2.726

BATEN

Totale Opbrengsten
Directe oDbrenqsten
Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten binnenland

20.738

Totale Subsidies en bijdrasen
Subsidies

Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen
Meeriarise Subsidie Provincie Zuid-Holland
Subsidie Gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
Overige subsidies van de gemeente Den Haag
Overise biidrasen uit publieke middelen
Overiqe biidroaen uit privote middelen
Waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen
Waarvan bedrijven

-

Waarvan private fondsen
Waarvan goede doelenloter¡ien
TOTALE BATEN

tASÏEN
Totale beheerslosten

N.V,T

Personeel

25.000

25.1.79

Materieel

75.000

73.857

Totøle øctiviteitenløsten
Personeel

130.000

133.493

Materieel

645.000

580.257

87s.000

812.726

0

0

0

0

TOTALE TASTEN

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

N.V.T

Saldo rentebaten en -lasten
Saldo buitengewone baten en -lasten
Toevoeging/onttrekkine aa n reserves en fondsen

Exploitatieresu ltaat

N.V.T
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Overige gegevens
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
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Aan: het bestuur van Stichting Den Haag onder de Hemel

Verklaríng betreffende

d.e

j o'o:rrekeníng

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Den Haag onder de Hemel te
Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per g1 december 2013 en de winsten-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Ver

antu

o

or

delíjkheid u an het b estuur

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 afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Ver antu o or delij kheid u an de o.ccount ant
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 uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
dc door dc accountant tocgcpastc oordcclsvorming, mct inbcgrip van hct inschattcn van dc risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang 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 dejaarrekening 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.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Prinses MargrieþIantsoen 46, z5g5 BR Den Haag, Postbus 3o7t5,
zgoo GS Den Haag
T: o88 792 oo 7o, F: o88 792 gS 20,tuwtu.ptuc.nl
'PwC'¡shetmerkwaaronderPricewaterhousecoopersAccountantsNV (KvK34'180285),PricewaterhouseCoopersBelast¡ngadv¡seursNV

(KvK34180284),

Pr¡cewaterhouseCoopers Advisory N V (KvK 34180287), Pr¡cewaterhousecoopers Compl¡ance Sery¡ces B V (KvK 51414406), Pr¡æwaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & lnsurance Seruices B V (KvK 54226368), Pr¡cewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennoolschappen handelen en diensten verlenen Op
deze d¡ensten zijn algemene vooMaarden vân toepass¡ng, waar¡n onder meer aansprakelijkheidsvooMaarden zijn opgenomen Op lever¡ngen aan deze
pwc nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
vennootschappen zijn algemene inkoopvooMaarden van toepassing Op
(inkoop)vooMaarden d¡e ook zijn gedeponeerd bü de Kamer van Koophandel te Amsterdam
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Den Haag onder de Hemel per 31 december 2o1B en van het resultaat over
zor3 in overeenstemming met Richtlijn 64o 'Organisaties zonder winststreven'van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Den Haag, 27 maart2ot4
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