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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

T.a.v. Het bestuur van de Stichting

Prinsen Bolwerk 12

2011 MB HAARLEM

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de Stichting

breng ik hierbij rapport uit over het boekjaar 2017

A. ALGEMEEN

Administratie

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2017 van

Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem te Haarlem samengesteld, op basis van de 

door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen verklaren wij ons gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Gerrits

K.J. Dingenouts
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Jaarverslag

De Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem (STACH) komt voort uit de Stichting Gebouwenfonds 

voor het Therapeuticum Haarlem opgericht op 10 mei 1984, door middel van de akte van algehele 

statutenwijziging van 22 januari 2014, zoals getekend bij Notaris J.H.M. Prevoo te Haarlem.

Op 27 november 2015 zijn de statuten aangepast bij Notaris Grafhorst te Haarlem.

Op 21 juli 2016 heeft de belastingdienst aan de stichting de ANBI-status verleend, met

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

De Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem is een stichting met een raad van toezicht. De 

onderlinge samenhang met gelieerde organisaties is als volgt schematisch weer te geven:

Het hierboven afgebeelde samenwerkingsverband heeft in 2014 een uitgebreid ondernemingsplan opgesteld,

met als kerndoel om de antroposofische krachten in Haarlem en omstreken, nog verder te bundelen en zo de 

groei van de zorg in de brede betekenis ervan te kunnen verwezenlijken. Een belangrijk onderdeel van het 

plan is de nieuwbouw van het Antropsofisch Centrum Haarlem. 
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

€

De totale investering is als volgt begroot:

Aankoop grond Prinsen Bolwerk 3 te Haarlem (gerealiseerd in 2015) 480.000

Grond saneren 20.000

Bouwkosten 1280 m2 BVO lift en vaste inrichting 1.568.000

Bouwkosten aanvullend (2016) 248.000

Architect en bouwmanagement 161.500

Leges, aansluiten nutsbedrijven, bodem onderzoek 55.000

Onvoorzien en bestekwijzigingen 55.500

Stelpost en bouwrente 75.000

Omzetbelasting gesteld op 21% 438.400

3.101.400 100%

De financiering is als volgt begroot:

Opbrengst pand Prinsen Bolwerk 12 Haarlem 650.000

Opbrengst pand Floraplein 27 Haarlem (na aftrek lening en kosten) 470.000

Eigen liquide reserves 200.000

Overige liquide middelen 1.400

1.321.400 43%

Te financieren met vreemd vermogen (leningen) 1.780.000 57%

Totaal financiering 3.101.400 100%

Medio april 2016 is de financiering van het nieuwbouwproject rond gekomen en medio mei 2017

is de aanvullende financiering door de Triodos Bank NV verstrekt voor een totaal bedrag van 

€ 1.830.000, inclusief financieringsoverschot van € 50.000.

Na het verkrijgen van de vergunning van de gemeente Haarlem, volgde nog een spannende periode 

toen tegen deze vergunning bezwaar werd aangetekend. Met behulp van advocatenkantoor Gijs 

Heutink advocaten in Amsterdam lukte het ons om de bezwaren te weerleggen en zo werd op  19 juli 

2017 gevierd dat de eerste paal werd geslagen van het nieuw te realiseren centrum.  Na jaren van 

voorbereiding is met de feitelijke uitvoering dan eindelijk begonnen. Vlak voor het einde van het jaar 

was ook de overdracht van het Prinsen Bolwerk, na de verkoop van het pand aan het Floraplein, het 

laatste pand dat de stichting nog exploiteerde. We kunnen ons nu volledig op de nieuwbouw richten.

Aan het einde van dit boekjaar kunnen we tevreden vaststellen dat het ons goed lukt om binnen de 

begroting te blijven. Behalve de indexering van de offerte van de aannemer, een post van € 8.000, en 

de kosten van de advocaat waren er dit jaar geen financiële tegenvallers. Deze kosten vallen 

ruimschoots binnen het budget voor onvoorziene kosten in verband met de nieuwbouw.
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Bij het opstellen van deze jaarrekening, is het pand zojuist uit de stijgers en is men volop bezig met

de afbouw van het interieur. De oplevering is gepland in augustus 2018.

              net uit de stijgers

Haarlem, 15 mei 2017

Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Het bestuur

Dhr. C.A. Zwart (penningmeester)

Dhr. L.C. Putter (voorzitter)

Dhr. R van der Ploeg (secretaris)

Mw. A.M. Kraakman (lid)
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Balans per 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen 0 650.000

Gebouwen in aanbouw en grond 798.322 678.365

Gebouwen in aanbouw aanneemsom 2.303.270 0

3.101.592 1.328.365

Financiële vaste activa

Waarborgsom hypotheek 100.000 0

Liquide middelen 682.915 194.497

3.884.507 1.522.862
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Balans per 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

PASSIVA € €

Eigen vermogen 1.335.551 1.151.425

Onderhoudsvoorziening 0 153.347

Langlopende schulden

Hypotheken 54.443 0

Bouwstenen leningen 47.911 47.911

102.354 47.911

Vlottende passiva 

Investeringsverplichtingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.303.270 0

Vooruitontvangen investeringsbijdrage 49.950 0

Vooruitontvangen verkoopopbrengst pand 0 100.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva 93.382 70.179

2.446.602 170.179

3.884.507 1.522.862

0 0

0 0

Haarlem, 15 mei 2017  

Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Het bestuur

Dhr. C.A. Zwart (penningmeester)

Dhr. L.C. Putter (voorzitter)

Dhr. R van der Ploeg (secretaris)

Mw. A.M. Kraakman (lid)
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Winst en verliesrekening van 2017

01.01.2017 01.01.2016

31.12.2017 31.12.2016

€ €

Omzet

Huur opbrengsten 39.846 39.846

Service kosten opbrengsten 15.433 15.433

Overige opbrengsten 180 484

55.459 55.763

Directe kosten

Dotatie onderhoudsvoorziening 12.500 12.500

Exploitatiekosten pand 16.043 18.812

Zakelijke lasten en verzekeringen 6.035 4.287

34.578 35.599

Exploitatie resultaat pand 20.881 20.164

Overige indirecte kosten

Bedrijfskosten 2.751 5.104

18.130 15.060

Rente baten 149 246

Resultaat voor belastingen 18.279 15.306
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 boek 2

van het Burgerlijk Wetboek en de overige van toepassing zijnde richtlijnen en besluiten

Doelstelling van de stichting, leden en bestuur

2.1. De stichting heeft ten doel: 

a.  Het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische

     geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende geesteswetenschappelijke inzichten; 

b.  het bevorderen en initiëren van het antroposofisch werk in Haarlem en omstreken, onder meer door het geven

     en/of ter beschikking stellen van informatie, voorlichting en literatuur over het antroposofische gedachtengoed

     en het organiseren en verzorgen van daarmee samenhangende voordrachten en bijeenkomsten; 

c.  het verrichten van hetgeen met het onder a en b omschreven doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe

     bevorderlijk kan zijn, waaronder het verschaffen en in stand houden van de nodige huisvesting en ruimtelijke 

     voorzieningen.

2.2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van haar vermogen en voorts met alle 

     wettelijke middelen die voor het bereiken van dat doel bevorderlijk kunnen zijn. 
2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst.

De raad van toezicht van de Stichting bestaat uit:

- Vereniging Werkgemeenschap Haarlem (tevens de huurdersgroep)

- Stichting Antroposofische Gemeenschap Haarlem

- Vriendenstichting Antroposofisch Centrum te Haarlem

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en kiest uit zijn midden een 

secretaris, een voorzitter en een penningmeester. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd.

Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en omvat twaalf

kalendermaanden. 

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Tenzij anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiele vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen

dan wel tegen duurzaam lagere waarde. Op de andere vaste bedrijfsmiddelen wordt lineair

afgeschreven over de economische gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele

restwaarde.
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Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Vorderingen

De vorderingen opgenomen onder de vlottende activa hebben een resterende looptijd van minder

dan een jaar. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek

van de noodzakelijk geachte waardecorrecties in verband met oninbaarheid.

Kortlopende schulden

De schulden opgenomen onder de vlottende passiva hebben een resterende looptijd van minder

dan een jaar. De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen van resultaatbepaling hangen nauw samen met de grondslagen van waardering

van activa en passiva. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking

hebben.

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de van huurders ontvangen huur en bijdragen in de servicekosten.

Directe kosten

De directe kosten bestaan voornamelijk uit de explotatiekosten van het verhuurde pand.

11 van21



Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

ACTIVA

Materiele vaste activa

Het verloop van de materiele vaste activa in het boekjaar is als volgt weer te geven:

Prinsen Bolwerk 12 Haarlem Pand

Boekwaarde per 1 januari 650.000

Desinvestering -650.000

Boekwaarde per 31 december 0

Per eind 2017 is het pand Prinsenbolwerk 12 te Haarlem overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Totdat het nieuwbouwpand van de stichting opgeleverd wordt (augustus 2018) mogen de artsen en

therapeuten het verkochte pand nog gebruiken.

Pand in

Gebouw in aanbouw en grond Prinsen Bolwerk 3 Haarlem Grond Pand aanbouw

Boekwaarde per 1 januari 678.365

Aanschaffingen in boekjaar:

Kosten hypotheek (notaris en bank) 13.184

Bereidstellingsprovisie hypotheek 9.770

Leges gemeente 53.457

Architect termijn 26.620

Nutsaansluitingen 2.125

Saneren grond 14.153

Landmeting 648

119.957

Aanschaffingswaarde per 31 december 0 798.322

Boekwaarde per 1 januari 0 26.620 678.365

Boekwaarde per 31 december 0 0 798.322

Op 13 februari 2015 is de grond aan het Prinsen Bolwerk 3 aangekocht van de Gemeente Haarlem voor een 

bedrag van € 480.192. Dit bedrag is inbegrepen in bovenvermelde aanschaffingswaarde.
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Gebouwen in aanbouw aanneemsom

Aanneemsom aannemer Nat & Zoon BV 2.262.700

Overige begrote bouwverplichtingen 40.570

2.303.270

In 2017 is er een aanneemovereenkomst getekend met aannemer Nat & Zoon BV, voor de bouw van

het praktijkpand. 

De overige begrote bouwverplichtingen betreffen nog te verwachten bijkomende kosten van de nieuwbouw

zoals, rente tijdens de bouw, termijnen van architectkosten en een stelpost voor onvoorziene kosten.

Bij het opstellen van de jaarrekening van 2017, in mei 2018 was de verwachting dat de bouwkosten en

grondkosten binnen het begrote totaal-bedrag zullen blijven, van in totaal € 3,1 miljoen.

Financiële vaste activa

Waarborgsom hypotheek

Waarborgsom hypotheek Triodos Bank NV 100.000 0

Conform artikel 7.23 van de kredietovereenkomst met Triodos Bank NV, dient er een Debt Service Reserve

Account te worden aangehouden door Kredietnemer van € 100.000, waarop pandrecht verleend is aan

Triodos Bank NV. Als het kredietratio DSCR weer hoger is dan de norm van 1.2 , zal de borgsom weer vrij 

opneembaar worden.
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Liquide middelen

31.12.2017 31.12.2016

ING Bank NV 331 331

Triodos Bank NV 648.701 3.415

Triodos Bank NV spaarrekening 133.883 190.751

Opgenomen onder borgsom hypotheek -100.000 0

682.915 194.497

De liquide middelen zijn vrij opneembaar, met uitzondering van € 100.000 die als waarborgsom dient

voor de verstrekte hypotheken door Triodos Bank NV.

PASSIVA

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen van de Stichting zijn als volgt weer te geven:

stichtings

Kapitaal kapitaal

Stand per 1 januari 1.151.425

Vrijval onderhoudsvoorziening 165.847

Resultaat boekjaar 18.279

Stand per 31 december 1.335.551

De Stichting Antroposofische Gemeenschap Haarlem heeft haar oude pand in Haarlem verkocht en de verkoop-

opbrengst in 2016 ingebracht in de Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem voor een bedrag van € 470.000.

De Stichting Antroposofische Gemeenschap Haarlem zal gebruiker worden van het nieuwbouwpand.

31.12.2017 31.12.2016

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1 januari 153.347 140.847

Verricht onderhoud 0 0

Dotatie 12.500 12.500

Vrijval onderhoudsvoorziening i.v.m. verkoop pand -165.847 0

Stand per 31 december 0 153.347

De onderhoudsvoorziening was gevormd ten behoeve van het benodigde onderhoud aan het pand Prinsen

Bolwerk 12 te Haarlem.  In verband met de verkoop van het pand, is de onderhoudsvoorziening toegevoegd

aan het kapitaal van de stichting, ter financiering van de nieuwbouw.
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Langlopende schulden 31.12.2017 31.12.2016

Lening Iona Stichting

Stand per 1 januari 0 500.000

Opgenomen gelden 0 0

Aflossingen 0 -500.000

Stand per 31 december 0 0

De lening is in 2016 afgelost en geherfinancierd met de kapitaalinbreng van de Stichting Antroposofische

Gemeenschap Haarlem.

De rente bedroeg 5% per jaar. De lening kon boetevrij afgelost worden.

Hypotheken en bouwdepot

De stichting heeft ten behoeve van het nieuwbouwpand in aanbouw de volgende hypothecaire leningen

verkregen bij Triodos Bank NV c.s.:

rente looptijd

Faciliteit aflossing rente vast lening hoofdsom

jaren jaren €

A. overbrugging aflossen na verkoop Prinsenbolwerk 12 2,60% 3 max   5 600.000

B. regulier 72 kwartalen van € 7.625 rest € 216.000 3,00% 7 max 20 765.000

C. groen 72 kwartalen van € 7.625 rest € 216.000 2,70% 10 max 20 765.000

D. aanvullend 76 kwartalen van € 3.750 rest €   15.000 3,00% 20 max 20 300.000

Totaal financiering 1.830.000

Stand van het bouwdepot per 31 december 2017 1.775.557

Opgenomen gelden per 31 december 2017 54.443

Als zekerheden zijn verstrekt aan Triodos Bank NV c.s.:

Hypothecaire inschrijving op Prinsen Bolwerk 3 te Haarlem ad. € 2.430.000 vermeerderd met

37,5% voor rente en kosten.

Stille verpanding van huurpenningen van het pand Prinsen Bolwerk 3 te Haarlem, van zowel

de Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem als van de (onder)huurders van Vereniging

Werkgemeenschap Therapeuticum Haarlem.

Tijdelijke verpanding borgsom ad €100.000 van het banksaldo.
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31.12.2017 31.12.2016

Bouwstenen leningen

Stand per 1 januari 47.911 47.911

Aflossingen 0 0

Stand per 31 december 47.911 47.911

De bouwstenen leningen betreffen door de relaties van het samenwerkingsverband Antroposofisch Centrum

Haarlem beschikbaar gestelde geldmiddelen ten behoeve van de huisvesting. De looptijd is niet vastgelegd

en rente is niet overeengekomen. Onderpand is niet verstrekt.

Vlottende passiva 

31.12.2017 31.12.2016

Investeringsverplichtingen

Aanneemsom aannemer Nat & Zoon BV 2.262.700 0

Overige begrote bouwverplichtingen 40.570 0

2.303.270 0

De stand van het bouwdepot per 31 december 2017 is 1.775.557 0

Vooruit ontvangen deel koopsom verkochte pand 0 100.000

Vooruit ontvangen bijdrage investering in inrichting nieuwbouw 49.950 0

In 2017 hebben de huurders van het nieuwe pand geld bijeen gebracht voor de aanschaf van de 

inrichting. Per einde van 2017 moesten deze investeringen nog plaatsvinden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Te besteden bijdrage ontwikkeling nieuwbouw 91.054 67.852

Bank kosten 88 88

Schoonmaakkosten 765 764

Administratiekosten 975 975

Overige kosten 500 500

93.382 70.179
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met de huurders van het nieuwbouwpand zijn huurovereenkomsten gesloten voor een jaarbedrag van 

van  € 170.000, inclusief bijdrage servicekosten. De huur is geïndexeerd en zal volgens de opgestelde

begroting een (beperkt) overschot in de exploitatie opleveren en voldoende zijn om aan de hypotheek-

verplichtingen te kunnen voldoen.

Het pand Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem wordt tot de oplevering van het nieuwbouwpand van de

koper gehuurd voor € 4.000 per maand, vanaf januari 2018.
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Winst en verliesrekening van 2017

Omzet 

De omzet bestaat uit huuropbrengsten en servicekosten ontvangen van de Vereniging Werkgemeenschap 

Therapeuticum Haarlem voor het pand aan het Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem.

Ontvangen en doorbetaalde huur en servicekosten 2017 2016

Ontvangen huur 39.846 39.846

Ontvangen servicekosten 15.433 15.433

Overige opbrengsten 180 484

55.459 55.763

Vanaf 2014 is De Vereniging Werkgemeenschap Therapeuticum Haarlem de hoofdhuurder.

De Vereniging heeft huuroverenkomsten gesloten met de leden, de artsen en therapeuten. 

Voor het nieuwbouwpand in aanbouw zijn huurovereenkomsten gesloten met de artsen en therapeuten.

Directe kosten

Afschrijvingen pand 2017 2016

Afschrijving Prinsen Bolwerk 12 0 0

0 0

Omdat het pand verkocht is in 2016 en de verkoopopbengst vaststaat, wordt er niet meer afgeschreven op het

pand.

Exploitatiekosten pand 2017 2016

Schoonmaakkosten 10.712 10.234

Energie en water 5.160 4.760

Onderhoud 171 2.992

Overige huisvestingskosten 0 826

16.043 18.812
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Zakelijke laste  en verzekeringen 2017 2016

OZB belasting en zakelijke lasten 4.564 3.692

Verzekeringen 1.471 595

6.035 4.287

Overige indirecte kosten

Overige bedrijfskosten 2017 2016

Bestuursvergoeding 581 3.017

Administratiekosten 1.059 1.059

Bankkosten 235 303

Kantoorartikelen 0 159

Website 226 511

Kleine aanschaffingen 69 0

overige kosten 581 55

2.751 5.104
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OVERIGE GEGEVENS

Financiële verantwoording

De algemene bestuursvergadering beslist over de bestemming van een overschot en de eventuele

aanzuivering van een tekort in het verslagjaar.

Vooruitlopend op het besluit van de algemene bestuursvergadering, is het overschot van het boekjaar

toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen van belang te melden in jaarrekeningtechnische zin.

Uiteraard zal de oplevering van het nieuwbouwpand wel als een gebeurtenis van groot belang worden

ervaren en worden gevierd.
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BIJLAGE (geen deel uitmakend van de jaarrekening)

Bijdrage werkgemeenschap en bestede onderzoekskosten nieuwbouw

€

Stand per 1 januari 2015 32.506

Bijdrage onderzoekskosten en initiatie bouw door werkgemeenschap 2015 30.000

Bestede onderzoeks- en initiatiekosten:

- Koert financieel plan en financieringsaanvraag 2.904

- ABZV adviesbureau zorgvastgoed 2.087

- Copijn advies 1.815

- Overige uitgaven 2.212

9.018

Nog te besteden per 31 december 2015 53.488

Bijdrage onderzoekskosten en initiatie bouw door werkgemeenschap 2016 30.000

Bestede onderzoeks- en initiatiekosten:

- Koert financieel plan en financieringsaanvraag 3.500

- Terreinvoorzieningen en Copijn advies 11.410

- offerte- en taxatiekosten 726

15.636

Nog te besteden per 31 december 2016 67.852

Bijdrage onderzoekskosten en initiatie bouw door werkgemeenschap 2017 30.000

Bestede onderzoeks- en initiatiekosten:

- kosten advocaat bouwvergunning 5.818

- hertaxatie ABZV 980

6.798

Nog te besteden per 31 december 2017 91.054

De werkgemeenschap, tevens toekomstige huurder van de nieuwbouw, heeft gelden bijeen

gebracht voor de voorloop- en onderzoekskosten m.b.t. de haalbaarheid en het initiëren van 

de nieuwbouw. Een overschot zal ten goede komen aan de nieuwbouw.
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