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De stichting heeft ten doel: 
 
primo het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het 
verschaffen van huisvesting; 
secundo door het geven van geldelijke ondersteuning aan projecten van historische 
en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie 
Friesland, of gerelateerd aan deze provincie.  

 
(uit: artikel 2, statuten Ritske Boelema Gasthuis) 
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Stichting Ritske Boelema Gasthuis  
B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 1 9  

 
 

Statutair doel van de Stichting 

 

Primo het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het verschaffen van 

huisvesting; secundo het geven van geldelijke ondersteuning aan projecten van historische en 

culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie Friesland, of 

gerelateerd aan deze provincie. Een en ander in de ruimste zin van het woord.  

De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 41000849 

 

 

Vestiging 

 

De Stichting is gevestigd te Leeuwarden; het adres van het secretariaat was in het jaar 2019 

gevestigd op De Pôlle 20, 9084BT Goutum. De vergaderingen vonden plaats in de voogdenkamer 

van de Ritske Boelema Fundatie aan de Tweebaksmarkt nummer 5, die voor het symbolische 

bedrag van één gulden per jaar wordt gehuurd van Elkien. 

 

Het bestuur. 

 

In 2019 was de samenstelling van de voogdij: 

1. Olderman: Mr T.K. Hoogslag (in functie sedert 1 januari 2012) 

2. Secretaris: Drs S. van der Zwaag (in functie sedert 18 maart 2015). 

3. Rentmeester: Dr Ir J.H.M. van Eijndhoven (in functie sedert 1 januari 1997) 

4. Mr R.E.J. Veldhuijzen van Zanten (in functie sedert 19 december 1994) 

5. Ir K.J. Borren (in functie sedert 22 maart 2018) 

6. Drs B. Looper (in functie sedert 17 december 2007)    

7. mr M.H.A. Perquin (in functie sedert 26 september 2018)  

 

Per december 2018 is voogd mr. B.W.M. van der Lugt afgetreden. Mr. M.H.A. Perquin is bereid 

gevonden toe te treden tot de voogdij. Hij is bij de KVK ingeschreven als voogd per 1 januari 

2019.   

 

 

Vergaderingen 

 

De voogden van het Ritske Boelema Gasthuis kwamen in het verslagjaar viermaal bijeen, te 

weten 3 april, 26 juni, 2 oktober en 4 december 2019.  

 

In de lange traditie van RBG borgen de bestuursvergaderingen de continuïteit en de 

beleidsmatige consistentie van de stichting. In de vier vergaderingen per jaar vormen de 

agendapunten financiën, zathen en landen, subsidies en bestuurszaken de pijlers waarop de 

stichting zijn werk kan verrichten. In 2019 zijn ten aanzien van deze vier kernpunten in het 

bestuurlijke jaar belangrijke resultaten geboekt en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.  

 

Op financieel terrein is voortdurend de realisatie van een goed evenwicht tussen de financiële 

producten aan de orde geweest ten einde enerzijds tot een optimaal rendement te komen, 

anderzijds risicobeheersing mogelijk te maken. In 2019 is op advies van de externe deskundigen 

van ABN-AMRO de conclusie geformuleerd dat de stichting over kan gaan van een defensieve 

naar een gematigd offensieve beleggingsstrategie. Ook maakte de ruime liquiditeitspositie de 

verkenning naar nieuwe financiële producten wenselijk. Op het gebied van de financiële 

verantwoording werd besloten de vorm van de ‘samenstellingsverklaring’ te verkiezen boven die 

van de ‘goedkeurende verklaring’. Geheel in de geest van de tijd besloot de voogdij ook om in de 
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samenstelling van de aandelenportefeuille kritisch te kijken naar de maatschappelijke rol en 

functie van de bedrijven waarin een aandeel wordt genomen. Periodiek zal deze 

‘maatschappelijke check’ op de aandelenportefeuille worden uitgevoerd in samenspraak met ABN-

AMRO. 

In het bezit van onroerende goederen en landerijen kwamen enkele kleine veranderingen tot 

stand. De verhouding met de pachters was goed en een langlopend verschil van mening en 

inzicht met één van de pachters werd tot een voor alle partijen bevredigende einde gebracht. De 

rol van het door de stichting in de arm genomen rentmeesterskantoor is van grote waarde in de 

advisering en ondersteuning voogd-rentmeester en van de besluitvorming in de voogdij. In de 

dagelijkse uitvoering van werkzaamheden is het rentmeesterskantoor ook van grote waarde. De 

voogdij onderhield de contacten met de pachters via een pachtersbezoek, waarbij scherp inzicht 

werd verkregen in de problematiek rond stikstof en milieu. Het gesprek met de pachter leidde tot 

het inzicht dat de stichting in zijn relatie met de pachters ook een rol kan spelen in het stimuleren 

van innovatie in de agrarische bedrijfsvoering. 

 

Op basis van een analyse van het financiële rendement van de stichting in de afgelopen jaren 

enerzijds en het bestedingspatroon op het terrein van subsidieverstrekking anderzijds, werd de 

conclusie getrokken dat de stichting zijn maatschappelijke rol en waarde kan versterken door het 

conservatieve uitgavenpatroon te verlaten en te streven naar optimalisering van de uitgaven in 

nauwe aansluiting op de gerealiseerde rendementen. Ook werd besloten een strakker kader te 

scheppen waarbinnen de toekenning van subsidies kan worden gewogen, getoetst en 

geëvalueerd. Dit wegingskader is gestoeld op de statutaire doelstellingen van de stichting en op 

het optimaliseren van zijn rol in de Friese samenleving, waarbij de doelgroepen ‘ouderen’ en 

‘communities’ (lokale gemeenschappen en verenigingen) prioritair zijn. Vanuit deze 

uitgangpunten, gecombineerd met het beginsel van proportionaliteit, konden zo duidelijke keuzes 

worden gemaakt voor kleinschalige projecten, waar de stichting ‘het verschil kan maken’. Mutatis 

mutandis konden verzoeken om deel te nemen in grootschalige projecten in de meeste gevallen 

terzijde worden gelegd.  

 

Naast de toekenning van subsidies streeft de stichting ook naar de versterking van het cultureel 

klimaat en de ondersteuning van jeugd door middel van de RBG-talentenbeurs voor jonge musici. 

In samenwerking met Keunstwurk worden jonge talenten gescout en ondersteund met een beurs 

die hen in staat stelt extra onderwijs te volgen. In 2019 hebben enkele bursalen deze 

ondersteuning genoten, maar door personele wijzigingen bij Keunstwurk heeft de beurs nog niet 

de impact en reikwijdte gekregen die de stichting had verwacht. Zo kon het RBG-concert met de 

jonge musici niet plaatsvinden. Ook van de zijde van de stichting zal nieuwe energie in het 

project moeten worden gestoken om het gewenste resultaat te bereiken.  

  

In de bedrijfsvoering van de stichting werden belangrijke stappen gezet ten aanzien van de 

digitalisering van het subsidie-aanvraagproces en de vergroting van de informatiefunctie van de 

website. De digitalisering van informatie- en werkprocessen zal ook in volgende bestuursjaren 

een belangrijk agendapunt vormen. Het punt van digitale archivering en digitale duurzaamheid 

van de stichtingsarchieven is nog een speciaal aandachtspunt. Belangrijk was de in het najaar 

gehouden beleidsvergadering, aansluitend op het pachtersbezoek op 11 oktober. Op basis van de 

positieve gevoelens omtrent een dergelijk beleidsmoment is besloten om tweejaarlijks een 

reflectieve en op de lange-termijn gerichte visiebijeenkomst te houden, ter aanvulling op en ter 

verrijking van de reguliere voogdijvergaderingen. Jaarlijks, als onderdeel van een reguliere 

vergadering, zal een zelfevaluatie plaatsvinden op basis van een nog samen te stellen lijst van 

evaluatiepunten. 

 

In 2019 kon de stichting op een tweetal wijzen zijn inbedding in een lange en rijke geschiedenis 

en traditie belichten. Op initiatief en kosten van Elkien werd aan de buitenzijde van de 

voogdijkamer een informatiewand aangebracht die bewoners en bezoekers inzicht biedt in de 

geschiedenis van de stichting. In het kader van de in 2021 in Tresoar te houden tentoonstelling 

‘Geleefde Vroomheid’ is een onderzoeksgroep gestart met de studie naar de vroegste 

geschiedenis van het Ritske Boelema Gasthuis en het geestelijke gilde waaruit het gasthuis is 
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ontstaan. Het is bijzonder hoe geschiedenis en toekomst elkaar binnen de stichting beïnvloeden. 

Het feestelijke jaardiner met externe gasten is altijd het moment waarop historie en traditie 

verbonden worden met het nu en de toekomst. Ook in 2019 was het jaardiner een hoogtepunt in 

het bestuurlijk jaar waarop de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van instellingen en 

organisaties voor de samenleving werd bevestigd. 

 

Jaardiner. 

 

Op vrijdag 15 november 2019 werd het jaardiner gehouden in het Catshuys te Leeuwarden, in 

gepaste kleding (black tie) en in aanwezigheid van partners van de voogden. 

 

Gasten waren: 

• Mevrouw drs. K. Gaillard, conservator van het Princessehof, en haar echtgenoot prof. dr. 

E.J.Th. Rutgers, oncologisch chirurg aan het Antoni van Leeuwenhoek;  

• Mevrouw ir. E. Schaper MBA, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool;  

• De heer P. Vink, voorzitter Raad van Bestuur MCL, en zijn partner I. Huigen MBA, 

manager bij Revalidatie Friesland. 

 

Elkien   

 

Zoals gebruikelijk is ook in 2019 gesproken met Elkien, op 13 november. Van de zijde van Elkien 

waren aanwezig, de heer H. Sikma en de heer A. Dijkstra, tevens notulist, terwijl Ritske Boelema 

werd vertegenwoordigd door de voogden K.J. Borren en R.E.J. Veldhuijzen van Zanten.  

Besproken is onder meer het wel en wee van de bewoners van het appartementencomplex RBG, 

de geplande woningverbetering in de toekomst en de aankleding van de hal in het gebouw met 

fraaie panelen met historische informatie over de voogdij Ritske Boelema Gasthuis. Op 11 

december 2019 werd de panelen in aanwezigheid van de voogden met een feestelijk tintje door 

Elkien aangeboden. 

Financiën.  

Het vermogen van de stichting is in 2019 na aftrek van de giften fors gestegen. Op basis van een 

analyse van de inkomsten en uitgaven en de ontwikkeling van het vermogen gecorrigeerd na 

inflatie heeft het bestuur besloten het jaarlijks bedrag aan giften te verhogen tot € 100.000 vanaf 

2020.  

De beleggingscommissie heeft overlegd met ABN/AMRO over de beleggingsportefeuille en het 

gevoerde beleid. Medewerkers van ABN/AMRO hebben de portefeuille en het gevoerde beleid 

toegelicht aan het voltallige bestuur in de vergadering van 2 oktober 2019. De 

beleggingscommissie legt in alle vergaderingen verantwoording af over de doorgevoerde 

mutaties. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. In 2019 is van het 

afgesproken statuut licht afgeweken in verband met de ontwikkelingen op de financiële markten. 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn definitief vastgesteld en goedgekeurd in de 

vergadering van 26 juni 2019 en de rentmeester is decharge verleend. Het bestuursverslag, de 

giften aan de verschillende sectoren en de verlies- en winstrekening over 2018 zijn per 1 juli 

2019 op de website geplaatst. 

Zathen en landen.  

De pachtovereenkomst met de familie Postma is in 2019 beëindigd en overgenomen door de 

maatschap Knol-Postma. De boerderij is aan de familie Knol verkocht voor € 285.000 en de grond 

(47 ha) is door de maatschap in erfpacht genomen. Hiermee is een langlopende 

overdrachtskwestie tot een goed einde gebracht.  
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Op verzoek van de maatschap Knol-Postma heeft de stichting getracht om grond dicht bij de 

boerderij te verwerven en verder af gelegen grond te verkopen c.q. te verpachten. Deze 

transactie is door, bij de inschrijving geboden, zeer hoge grondprijzen niet gelukt. 

In verband met de plaatsing van een elektriciteitshuisje heeft bij de pachter in Pietersbierum een 

grondruil plaatsgevonden. De stichting heeft 18 ca overgedragen aan Liander in ruil voor 12 ca 

van Liander. Het perceel van Liander ligt nu niet meer midden in een RBG perceel. 

Pachter de Jong (Pietersbierum) heeft een slecht jaar gehad doordat geen arbeidskrachten 

beschikbaar waren en een deel van de oogst daardoor moest worden doorgedraaid. 

Pachter Jonkers heeft een verzoek ingediend om grond van een buurman te verwerven. De 

stichting staat hier positief tegenover. Ebbers zal het verzoek verder uitwerken. 

 

Subsidies 

 

Er zijn 111 nieuwe aanvragen voor subsidie ingeschreven en in de vergadering behandeld. 

Hiervan zijn er 94 via het digitale kanaal (de website) ontvangen, en 17 op papier. Het is onze 

bedoeling om de aanvragen in de toekomst enkel digitaal te ontvangen, hier zijn aanvragers 

steeds nadrukkelijker op gewezen. Dat is terug te zien in het aantal subsidieaanvragen dat wij op 

papier ontvingen, dat nam in de loop van het jaar steeds meer af.  

 

Het streven was om in het jaar 2019 toe te kennen aan subsidies: € 80.000. In totaal werd dit 

jaar voor € 77.650 werkelijk aan subsidies toegekend. Van de 111 ontvangen aanvragen werden 

er 48 afgewezen en 63 toegekend1.  

 

Enkele aanvragen zijn ingetrokken en zijn in dit schema opgenomen als zijnde afgewezen. Ook dit 

jaar weer kwamen enige afwijzingen tot stand omdat ze te laat waren binnen gekomen, dan wel 

“steen” betroffen, dus (nieuw-)bouw, verbouw of restauraties van onroerend goed. Een andere 

reden voor een of meer afwijzingen was de betrokkenheid van een professionele fondsenwerver. 

In een enkel geval werd de aanvrager beschouwd als een pseudo-stichting en dus als een 

privépersoon, en om die reden afgewezen.  

 

Let wel: in de toekenning van aanvragen trachten wij vooral oog te houden voor onze primaire 

doelstelling, de huisvesting en het welzijn van ouderen. 
  

 
1 In de praktijk komt het soms voor dat een voogd vanuit een andere hoedanigheid betrokken is bij een subsidie-

aanvraag. Wanneer dat het geval is, neemt deze voogd ter vergadering niet deel aan de behandeling van en 
besluitvorming over deze aanvraag.  
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Tabel met overzicht subsidies 

Verslagjaar Aantal 

ingekomen 

nieuwe 

aanvragen 

Aantal 

afgewezen 

Aantal 

toegewezen 

Totaal 

toegekend 

aan 

toegewezen 

aanvragen 

Gemiddeld 

toegekend 

per 

toegewezen 

aanvraag 

Bijzonderheden 

2019 111 48 63 € 77.650 €1.232  

2018 94 44 50 € 58.850 €1.177 Extra ruimte LF 

2018: € 25.000 

2017 104 56 48 €52.150 +  

€ 82.500 

(LF2018) 

 Gereserveerd 

voor LF2018: € 

25.000 

2016 125 77 48 44.975 € 936,98 Gereserveerd 

voor LF2018:  

€ 25.000 

2015 84 45 39 € 41.550 € 1.065 Gereserveerd 

voor LF2018:  

€ 25.000 

2014 90 38 52 € 53.750 € 1.034  

2013 89 40 49 € 40.595 € 1.015 + € 25.000 voor 

Fries Museum 

2012 98 37 61 € 40.500 € 1.095  

2011 98 57 41 € 37.250 €    908  

2010 86 39 47 € 34.350 €    880  

2009 100 47 53 € 38.750 €    825  

2008 92 40 52 € 36.750 €    920  

2007 79 42 37 € 45.000 € 1.216  

 

Noot bij tabel mbt. de jaren 2015 – 2018. Besloten was voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 

(LF2018) in 2015, 2016 en 2017 (en geoormerkt in 2018) telkens een bedrag van € 25.000 te reserveren, 

waarmee in totaal dus € 100.000 beschikbaar is voor specifieke LF18 projecten. Van het over meerdere jaren 

gereserveerde budget voor LF2018 is in 2017 al € 82.500 toegekend, waarmee alvast een deel van het 

LF2018-budget van 2018 is toegekend. Dit werd acceptabel geacht, aangezien het voor de hand ligt dat de 

meeste grote projecten voor LF2018 hun aanvraag voor financiering voorafgaand aan 2018 (ergo, in 2017) 

zouden doen.  

 

 

 

Verzekering inventaris 

De inventaris van de voogdenkamer is sedert 20 september 2014 niet meer verzekerd. De reden 

daarvan is ook daarin gelegen dat de schilderijen van de wapenborden niet meer in origineel daar 

aanwezig zijn. De antieke kast in bruikleen is van de Ottema-Kingma Stichting. Deze stichting 

heeft uitdrukkelijk gesteld dat voor de verzekering van deze kast zelf wordt zorggedragen.  
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

Toegezegd Jaar van Uitbetaald

Omschrijving Subsidiebedrag toezegging 2019 Openstaand

16.017 St De Fryske Mole 2.000 2016                        2.000 

16.019 St cityproms Harlingen 1.000 2016                        1.000 

16.042 St Leeuwarder City Jam 1.000 2016                        1.000 

16.073 St Keunstwurk 1.500 2016                     1.500                               -   

16.095 St Musica Leoverdia 500 2016                           500 

16.109 St Leergeld 1.500 2016                        1.500 

16.110 Symp Harm Orkest Fryslan H2002 750 2016                           750 

16.116 Fogelsangstate 500 2016                        500                               -   

Totaal 2016 8.750 2.000 6.750

17.005 St Leeuwarder City Jam 1.500 2017                        1.500 

17.020 St. Pier 21, Tytsjerk 1.500 2017                        1.500 

17.031 Museum de Grutterswinkel 1.000 2017                        1.000 

17.047 Film in Friesland 1.500 2017                        1.500 

17.083 Fietsersbond 2.500 2017                        2.500 

17.091 Soli Bras, kinderconcert 2018 500 2017                        500                               -   

17.096 Stichting Herdenking Slauerhoff 1.000 2017                        1.000 

Totaal 2017 9.500 500 9.000

18.009 Onclin Chabrionstichting 1.000 2018                     1.000                               -   

18.020 Dutch open brassband kampioenschappen 350 2018                        350                               -   

18.027 Stichting Moai 2.500 2018                        2.500 

18.029 Teatro Magiko 1.500 2018                        1.500 

18.032 Stichting Calliope, Vintage Brassband 1.000 2018 1.000                               -   

18.111 Frysk Kamer Orkest 750 2018                        750                               -   

18.112 Stichting zes&co 1.000 2018                        1.000 

18.115 Sichting Colors of music 2.500 2018                     2.500                               -   

18.130 The Academy Pop&Jazz orchestra 1.000 2018                     1.000                               -   

18.135 Afuk 500 2018                        500                               -   

18.136 Stichting Noord Nederlands Fluitcollectief 1.000 2018                     1.000                               -   

18.139 Frysk Fanfare Orkest 1.000 2018                     1.000                               -   

18.140 Noorderlijk Film Festival 2.000 2018                        2.000 

18.141 Nationaal Ouderenfonds 2.000 2018 2.000                               -   

18.145 Leeuwarder Bachvereniging 500 2018                           500 

18.146 Toneelvereniging Us Nocht Drachten, met Bazuin Drachten 500 2018 500                               -   

18.147 Stichting Top Basketbal Friesland Aris 750 2018 750                               -   

18.148 Muziekverenigingen Fryske Marren 1.000 2018 1.000                               -   

18.149 Ijsclub De Eensgezindheid Rien 500 2018 500                               -   

18.152 Rijksuniversiteit Groningen, Sporen Slavernij verleden Fryslan 2.000 2018                        2.000 

18.153 Stichting 754, Muziektheater Titus Brandsma 5.000 2018                        5.000 

18.154 Brassband Friesland 50+ 750 2018                           750 

18.155 Fryske Akedemy 2.000 2018                        2.000 

18.156 Noord Nederlands Kamerkoor, Joure 500 2018 500                               -   

18.157 Saranti kindercircus, jubileumvoorstelling 1.500 2018 1.500                               -   

18.159 Fanfare De Lofstem Sumar 500 2018 500                               -   

18.160 Cantatrix, Vocaal Ensemble 1.000 2018 1.000                               -   

Totaal 2018 34.600 17.350 17.250
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

Toegezegd Jaar van Uitbetaald

Omschrijving Subsidiebedrag toezegging 2019 Openstaand

19.004 Proud Event, vervolg Proud on Stage 1.500 2019                        1.500 

19.005 Junior Zomerconcert Lauswolt 1.000 2019 1.000                               -   

19.007 Sun Friesland 2.500 2019 2.500                               -   

19.009 Treasoar en VHDG 1.000 2019                        1.000 

19.010 Dutch open Brassband kampioenschap 500 2019                           500 

19.011 Maeykehiem 3.500 2019                        3.500 

19.014 St Iepenloftspul Opsterlan 1.000 2019 1.000                               -   

19.015 St. Wooncentrum Zwettehiem 500 2019 500                               -   

19.016 GY Musicproductions 1.500 2019                        1.500 

19.017 NNO, kerstconcert 500 2019 500                               -   

19.107 St Interieurs in Fryslan 1.000 2019 1.000                               -   

19.110 Stichting de Ripen 1.500 2019 1.500                               -   

19.111 NNO 2.000 2019 2.000                               -   

19.112 Stichting Present 1.000 2019 1.000                               -   

19.113 Wetterwille 750 2019 750                               -   

19.114 Dorpsbelang Lekkum, bijdrage dorpsfeest 500 2019 500                               -   

19.115 Jouster Fanfare 750 2019 750                               -   

19.117 Lokaal comite NSO 900 2019 900                               -   

19.120 St. Kamermuziekfestival Fryslan 750 2019                           750 

19.121 St. Koperguod 500 2019 500                               -   

19.123 St. Eendenkooi 1.000 2019                        1.000 

19.125 St. Muziek op de Wadden 500 2019                           500 

19.126 VOF Visser, Fidesta 't Vissershus 3.500 2019 3.500                               -   

19.127 Keet! In muziek 1.000 2019                        1.000 

19.129 Harmonie Weidum 250 2019 250                               -   

19.130 St. Berne Iepenloftspul 500 2019 500                               -   

19.132 Moai Fuort, Bijdrage Simmer Festival 1.000 2019 1.000                               -   

19.137 Onclin Chabrion Stichting 500 2019                           500 

19.138 St. Apollo Lelystad 500 2019                           500 

19.141 Toonkunstkoor Heerenveen 750 2019                           750 

19.143 St. Revaldidatie Fryslan 2.000 2019 2.000                               -   

19.144 St. ZuidOostZorg 1.500 2019                        1.500 

19.145 St. Zuidergracht concert 1.000 2019 1.000                               -   

19.149 Oratoriumvereniging Heerenveen, bijdrage Messiah 500 2019 500                               -   

19.150 St. Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen 1.000 2019                        1.000 

19.152 Mingd Koar Grou 1.000 2019 1.000                               -   

19.154 Kwadrantgroep, beleeftuin 1.000 2019                        1.000 

19.156 BV Sport - project doe & ontmoet 1.000 2019 1.000                               -   

19.160 St. Koorproject Opus 1.000 2019 1.000                               -   

19.163 St Alde Fryske Tsjerken 3.000 2019 3.000                               -   

19.164 St. De Hofkamer 250 2019                           250 

19.166 MRV Tesselschade 1.500 2019 1.500                               -   

19.168 Nationaal Ouderenfonds, kerstdiners 2.000 2019 2.000                               -   

19.170 Nationaal Ouderenfonds, laagdrempelig bewegen 1.500 2019                        1.500 

19.172 Wopke Eekhofstichting HCL 5.000 2019                        5.000 

19.173 Leeuwarder Madrigaalkoor 500 2019                           500 

19.175 St. Compagnie Barrevoet 1.000 2019                        1.000 

19.176 Vrienden van het MCL, Hear, hoor, hore 2.000 2019                        2.000 

19.178 Con Amora Musica 750 2019                           750 

19.179 St. Boppeseal Movies 1.000 2019                        1.000 

19.180 Aanloophuis 1.000 2019 1.000                               -   

19.181 Toonkunstkoor Concordia 1.500 2019                        1.500 

19.182 Dans en balletschool Cramer 750 2019                           750 

19.171 St. Skiednis Fryske Feehandel 1.000 2019                        1.000 

19.183 St. Calliope, vintage brassband 1.000 2019                        1.000 

19.185 St. Taptoe Leeuwarden 2.500 2019                        2.500 

19.186 NSO lokaal comite 1.000 2019                        1.000 

19.187 NL Bach academie 1.000 2019                        1.000 

19.188 St. Iepenlofspul Burgum 750 2019                           750 

19.190 Spijkerpakken band 500 2019                           500 

19.192 Dorpshuis It Werflan, Rottevalle 500 2019                           500 

19.195 St. Embrace NL 5.000 2019                        5.000 

Totaal 2019 77.650 33.650 44.000

Extra Keunstwurk NEO Wijkpodia (17.081) 45.000 45.000                               -   

Under de Toer (17.082) 7.500 7.500                               -   

52.500 0

Vervallen resterende posten 2016 0 -6.750

Ingetrokken posten 0

Eindtotaal 106.000 70.250
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

2019 2018

€ (* 1.000) € (* 1.000)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 799                1.084            

799                1.084            

Vlottende activa

Vorderingen 28                 23                 

Effecten 3.757             3.284            

Lening ug. 47                 54                 

Liquide middelen 1.081             715               

4.913             4.076            

Totaal activa 5.712             5.160            

Passiva

Eigen vermogen

Algemene en overige reserves 5.627             5.100            

5.627             5.100            

Voorzieningen -                   -                  

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 85                 60                 

85                 60                 

Totaal passiva 5.712             5.160            
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ (* 1.000) € (* 1.000)

Baten:

Dividend aandelen 107                92                  

Couponrente obligaties 12                  22                  

Pachten 113                115                

Overige opbrengsten -                   254                

Rente 6                   8                   

Totaal baten 238                491                

Lasten:

Kosten algemeen beheer 11                  7                   

Bankkosten 16                  16                  

Administratieve kosten 15                  8                   

Beheerskosten zathen en landerijen 11                  27                  

Totaal lasten 54                  58                  

Resultaat voor koersresultaat 184                433                

Ongerealiseerde koerswinst/verlies 464                -308              

Gerealiseerde koerswinst/verlies 2                   16                  

Resultaat voor uitkeringen 650                141                

Toegezegde uitkeringen/subsdidies 130                71                  

Ingetrokken vervallen subsidies -7                  -3                  

Resultaat 527                73                  

Bestemming van het resultaat:

Algemene en overige reserves 527                73                  
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 

winststreven’.

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Boerderijen en landerijen

De waardering van de onroerende zaken inclusief de boerderijen is gebaseerd op basis van een bedrag van €6.412 per hectare. Dit 

is een conservatieve benadering van de gemiddelde aanschafwaarde in verpachte staat.

Aan het melkquotum op de landerijen te Burgwerd, Allingawier en Elahuizen is geen waarde toegekend.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurswaarde. Stockdividend wordt gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Ongerealiseerde en gerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks via de resultatenrekening verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen (pachters, overige vorderingen) worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn voor de nominale waarde opgenomen.

Kortlopende schulden

Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Eventuele 

baten en lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar worden geconstateerd, worden aan het boekjaar toegerekend.

Alle bedragen staan vermeld in euro’s. 
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

TOELICHTING OP DE BALANS

2019 2018

€ (* 1,00) € (* 1,00)

Activa 5.711.818          5.160.397           

Vaste Activa 798.711              1.083.711           

Materiele vaste activa

Zathen en landerijen 213.824              622.449               

In Erfpacht uitgegeven gronden 584.887              461.262               

798.711              1.083.711           

Specificatie van de materiele vaste activa:

ha. boekwaarde

Pietersbierum, zathe en landerijen 29,31,94 165.009               

Burgwerd, landerijen 06,88,55 48.815                  

Elahuizen, landerijen in erfpacht uitgegeven 07,99,40 278.790               

Elahuizen, landerijen in erfpacht uitgegeven 33,70,30 182.472               

Allingawier, (zathe) en landerijen in erfpacht uitgegeven 46,66,60 123.625               

124,56,79 798.711               

Vlottende activa 4.913.107          4.076.686           

Vorderingen

Nog te ontvangen pachten 7.661                   7.661                    

Nog te ontvangen rente&aflossing lening ug 752                       752                        

Te vorderen dividend belasting 19.634                 14.809                  

28.048                 23.222                  

Pachten

Nog te ontvangen rente&aflossing

Te vorderen dividendbelasting

In het jaar 2019 is de hoeve in Allingawier aan de Bonjeterperweg 2 verkocht aan de pachter. Het perceel 

Tjerwerd E117 is gesplitst in twee percelen: 

Tjerkwerd E701 groot 5.750 m2 gekoppeld aan de hoeve en E701 groot 111.810 m2 onder erfpacht uitgegeven.

De pachten worden jaarlijks per 1 mei en 1 november, achteraf over een periode van een half jaar geïnd. De 

vordering heeft betrekking op de pachten vanaf november tot ultimo het jaar.

De verrekening van de annuiteitenlening (uitgegeven lening) vindt gelijktijdig met de verrekening van de pachten 

plaats. De vordering heeft betrekking op de periode november tot ultimo het lopende boekjaar.

Het dividend wordt inclusief dividendbelasting in de opbrengsten verantwoord, gezien het RBG als ANBI stichting 

niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, op grond van artikel 10, eerste lid van de wet op 

dividendbelasting 1965. Het bedrag op de balans betreft de vordering op de belastingdienst over de ingehouden 

dividendbelasting.

In verband met de plaatsing van een elektriciteitshuisje heeft bij de pachter in Pietersbierum een grondruil 

plaatsgevonden. De stichting heeft 18 ca overgedragen aan Liander in ruil voor 12 ca van Liander. Het perceel van 

Liander ligt nu niet meer midden in een RBG perceel.
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RITSKE BOELEMA GASTHUIS

TOELICHTING OP DE BALANS

2019 2018

€ (* 1,00) € (* 1,00)

Effecten

Obligaties 1.347.019          1.331.689           

Aandelen 2.410.465          1.952.677           

3.757.485          3.284.367           

Lening u.g.

Lening u.g. 46.620                 54.228                  

Liquide middelen

Bestuurrekening 486.756              216.902               

PB Beleggersrekening 244.376              148.586               

Vermogensspaarrekening 119.823              119.381               

Kapitaalrekening 230.000              230.000               

1.080.955          714.869               

Het saldo betreft de annuiteitenlening uit het jaar 2016 met een oorspronkelijke waarde van 70.000 tegen een 

rentepercentage van 2,8%.

In bijlage 1 is een specificatie en verloopoverzicht van het effectenbezit opgenomen. De effecten bevinden zich in 

open bewaargeving bij ABN-AMRO.
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Bijlage Effecten: Obligaties 
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Bijlage Effecten: Aandelen 

 






