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Stichting Academie van Franeker

Breedeplaats 1

8801 LZ  FRANEKER

Referentie: 10080JB Dronryp, 10 mei 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Academie van Franeker te is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met met hoofdstuk C2 van de RJk, uitgegeven door

de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 
stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Academie van Franeker.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Hoogachtend,

Thoracc adviseurs & accountants

D.H. de Boer

Accountant-Administratieconsulent

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Blijkens de akte d.d. 13 maart 2018 werd de Stichting Academie van Franeker per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71169571.

De doelstelling van Stichting Academie van Franeker wordt in artikel 2.1a van de statuten als volgt

omschreven:

Het geven van een eigentijdse doorstart aan het academisch verleden van de stad Franeker door het

ontwikkelen en instandhouden van een instituut: voor het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en

onderwijs in Franeker en Noordwest-Fryslân in samenwerking met de Campus Fryslân van de

Rijksuniversiteit Groningen; voor de vorming van een educatief centrum dat in samenwerking met de

onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de regio de ruimte biedt

aan educatie in de breedste zin van het woord, passend bij de behoeften en de schaal van Fryslân als

geheel en Noordwest-Fryslân in het bijzonder.
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

1.3  Vergelijking saldo van baten en lasten

€ % € %

Baten 83.528 100,0% 142.079 100,0%

Netto-baten 83.528 100,0% 142.079 100,0%

Besteed aan doelstellingen 40.166 48,1% 61.235 43,1%

Wervingskosten 11.370 13,6% 25.849 18,2%

Kosten van beheer en administratie 7.047 8,4% 9.234 6,5%

Som der lasten 58.583 70,1% 96.318 67,8%

Saldo voor financiële baten en lasten 24.945 29,9% 45.761 32,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.944 -7,1% -820 -0,6%

Saldo financiële baten en lasten -5.944 -7,1% -820 -0,6%

Saldo baten en lasten 19.001 22,8% 44.941 31,6%

2020 2019

Ter analyse van het saldo van baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande

opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

1.3  Vergelijking saldo van baten en lasten

€ €

Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Besteed aan doelstellingen 21.069

Wervingskosten 14.479

Kosten van beheer en administratie 2.187

37.735

Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Baten 58.551

Stijging van:
Rentelasten en soortgelijke kosten 5.124

63.675

Daling saldo baten en lasten 25.940

Het saldo baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 25.940. De ontwikkeling van het

saldo baten en lasten 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden en onderhanden werk 976 1.486

Vorderingen 6.650 91.240

Liquide middelen 42.057 70.602

Totaal vlottende activa 49.683 163.328

Kortlopende schulden 5.873 49.602

Werkkapitaal 43.810 113.726

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 50.435 100.268

50.435 100.268

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 94.245 213.994

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 94.245 75.244

Langlopende schulden - 138.750

94.245 213.994

1.4  Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, 

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gedaald met € 69.916.
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2.1 Bestuursverslag Academie van Franeker 2020 

1. De doelstelling, missie en visie 
 
De stichting Academie van Franeker is officieel op 13 maart 2018 opgericht. De Academie 
heeft sinds zijn oprichting een stormachtige groei doorgemaakt; niet omdat we dat zo 
hadden gepland, maar omdat de activiteiten van de eerste drie jaar als een krachtige 
magneet honderden enthousiaste deelnemers/studenten/wetenschappers èn tientallen 
gedreven vrijwilligers bleken aan te trekken. We staan er als bestuur versteld van, maar zijn 
vanzelfsprekend vooral ook buitengewoon blij met en trots op wat er in zo korte tijd dankzij 
al deze mensen is gerealiseerd. Het heeft ons gesterkt in de gedachte dat we met de 
wedergeboorte van de Academie van Franeker goud in handen hebben, waarmee dit meer 
dan 400 jaar oude sieraad de plek kan terugkrijgen in Franeker, Fryslân en de wereld van de 
wetenschap die het verdient. In dit bestuursverslag zullen we verslag doen van de huidige 
stand van de Academie van Franeker en op schrift stellen wat we in de komende jaren met 
de Academie willen bereiken. 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting Academie van Franeker luidt: 
 
Het geven van een eigentijdse doorstart aan het academisch verleden van de stad Franeker 
door het ontwikkelen en instandhouden van een instituut: 
a) voor het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Franeker en 
Noordwest-Fryslân in samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit 
Groningen; 
b) voor de vorming van een educatief centrum dat in samenwerking met de 
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in de regio 
ruimte biedt aan educatie in de breedste zin van het woord, passend bij de behoeften en de 
schaal van Fryslân als geheel en Noordwest-Fryslân in het bijzonder. 
 
Daarmee is de Academie van Franeker een wetenschappelijk instituut met een brede 
maatschappelijke educatieve opgave. Jong en oud zijn welkom om kennis en ervaring te 
delen en inspiratie op te doen voor school, werk en leven.  
 
Statutair is ook vastgelegd op welke manier de Academie van Franeker invulling geeft aan 
zijn doelstelling: 
 
De stichting ziet er op toe dat de activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid worden 
ontplooid binnen de categorie van de betrokken activiteiten worden gekenmerkt door:  
a) hoge kwaliteit; 
b) verbinding tussen oude academische tradities en eigentijds onderwijs en onderzoek; 
c) inbedding in de stad Franeker en de regio Noordwest-Fryslân. 
 
Uit de statuten volgen visie en missie van de Academie: 
 
‘De Stichting Academie van Franeker wil op eigentijdse wijze gestalte geven aan het 
universitaire verleden van Franeker. Zij wil dat doel bereiken door wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs te stimuleren en te faciliteren in Franeker en Noordwest-Fryslân, in 
samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Daartoe biedt zij 
o.a. publiekscolleges aan en creëert werkgroepen. Haar activiteiten worden gebundeld in 
een educatief centrum in samenwerking met de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en 
de maatschappelijke instellingen in de regio. Daarbij staan de schaal en de behoeften van 
Fryslân, en in het bijzonder Noordwest-Fryslân, centraal. 
 
Geïnspireerd door de vier faculteiten van de oude Academie - godgeleerdheid, 
rechtsgeleerdheid, medicijnen en vrije kunsten - ontplooit de stichting haar werkzaamheden 
op vier gebieden: Letter en Geest, Recht en Omgeving, Mens en Gezondheid en Natuur en 
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Techniek. Dit alles in de vaste overtuiging dat haar wetenschappelijke activiteiten de 
kwaliteit van leven in de regio ten goede zullen komen.’ 
 
Dit is dus wie wij zijn en willen zijn.  
 
2. De belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
Net als een ieder heeft ook de Academie met de gevolgen van corona te kampen. De 
belangrijkste risico’s zijn hierdoor slechts beperkte inkomsten uit publiekscolleges, 
cursusactiviteiten en de exploitatie van de Botniastins, ons Academiegebouw. De Academie 
heeft veel online-activiteiten verricht, maar in tegenstelling tot de reguliere colleges staat hier 
geen vergoeding van het publiek tegenover. In november 2020 heeft de gemeente 
Waadhoeke (mede-initiatiefnemer van de herstart van de Academie) een vaste jaarlijkse 
bijdrage toegekend voor de komende vier jaar. Deze inkomsten zijn essentieel voor de 
doorlopende operationele kosten die gepaard gaan met de exploitatie, zoals huur, kosten 
voor GWE, verzekeringen en overige kosten. Het verlies van deze jaarlijkse bijdrage na de 
komende vier jaar vormt een risico. Verder vormt opzegging van het huurcontract door de 
verhuurder een – beperkt – risico. Hiermee zou de huurdersinvestering verloren gaan. Dit 
risico wordt beperkt middels bepalingen in het huurcontract in relatie tot het achterblijvende 
huurdersbelang en de resterende financiering. De verhuurder (Protestantse Gemeente 
Franeker) is overigens net als de Gemeente Waadhoeke mede-initiatiefnemer en trotse 
partner van de Academie. 
 
De verbouwing en herinrichting van de Botniastins is gefinancierd door de Leader subsidie. 
De aanvraag gaat gepaard met aanzienlijke aanvraagprocedures en rapportages. Van groot 
belang is de eindrapportage voor 1 juli 2021 in te leveren om de definitieve toekenning van 
de subsidie (EUR 150.000,-) zeker te stellen. Mogelijke toekomstige controles in het kader 
van Leader vormen nog een beperkt risico mochten er nog discrepanties in de 
projectfinanciering worden gevonden. De particuliere financiering van de overige 50% (EUR 
150.000,-) is in 2020 versneld afgelost. Hiermee is dat financiële risico fors ingeperkt. 
 
3. De doelrealisatie 
 
Ondanks het corona-jaar 2020 heeft de Academie veel van haar doelen bereikt. We noemen 
enkele hoogtepunten:  
- In gebruikname van de volledig herbouwde Botniastins met een geweldige opening op 8 
februari 2020 met openstelling voor het publiek en diverse mini-colleges;  
-  Prachtige colleges verzorgd door hoogwaardige sprekers, zoals Jan Terlouw.  
- De doelstelling ten aanzien van het aantal publiekscolleges is behaald. Door snel over te 
schakelen naar colleges via livestream en TV zijn we er ondanks alle beperking in geslaagd 
30 colleges te verzorgen;  
- Door over te schakelen naar het online kanaal (YouTube) is zowel qua aantal als 
geografisch een grotere doelgroep bereikt. De online colleges zijn 10.000 keer bekeken door 
mensen binnen en (ver) buiten de regio;  
- Dit jaar is in samenwerking met Omrop Fryslân de sprong naar TV gemaakt. En is het 
programma de Thûsakademy ontwikkeld. In december zijn er drie pilotuitzendingen geweest 
die zeer goed ontvangen zijn. De samenwerking zal dit jaar worden gecontinueerd en 
worden uitgebreid naar zes uitzendingen;  
- De eerste publicatie van de Academie is een feit. Ten grondslag lag het onderzoek dat 
door de Rijksuniversiteit Groningen en de Academie van Franeker is uitgevoerd naar de 
Pilot Omgevingswet Noordwest-Fryslân. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport is een 
artikel geschreven dat op 6 november 2020 is gepubliceerd in het tijdschrift Binnenlands 
Bestuur. Dit artikel is een korte samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen, 
waarbij de nadruk ligt op de knelpunten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 
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- De Junior Academie is van start gegaan. Mede dankzij steun van het Klaarkampster 
Weeshuis is de Academie van Franeker een pilot-project gestart om basisschool kinderen in 
contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek gestart. Leerkrachten van twee 
Franeker basisscholen hebben daarvoor een korte training gevolgd en de eerste 
wetenschapslessen over verzilting hebben bij de groepen 7 en 8 plaatsgevonden. Het 
programma wordt in 2021 voortgezet met meerdere scholen.  

 
4. Het financieel beleid en de financiële resultaten 
 
Stichting Academie van Franeker volgt een behoedzaam financieel beleid waarbij ieder 
project in principe moet worden gefinancierd vanuit een subsidie of ‘eigen’ inkomsten. Er 
worden geen leningen aangegaan waarbij een uitzondering is gemaakt voor de herinrichting/ 
verbouwing van de Botniastins. Deze is echter ook reeds ingelost door externe bijdragen, 
een hogere investering van de opstaleigenaar/verhuurder en de bekostiging van de 
vrijwilligersuren.  
 
Het positieve resultaat dat in 2020 is geboekt wordt toegevoegd aan de reserves van de 
stichting. Hiermee komt de vermogenspositie van de nog jonge stichting Academie van 
Franeker inmiddels op een gezond niveau: zowel qua liquiditeit als solvabiliteit.  
 
Als ANBI stichting houden wij geen onnodige reserves aan. De omvang qua eigenvermogen 
(reserves) welke door ons als bestuur wordt nagestreefd is minimaal 100% van de 
gemiddelde vaste -toekomstige- lasten/verplichtingen en maximaal 200%. Daarmee dekken 
wij, bij onverhoopte tegenvallende inkomsten uit subsidies, publiekscolleges en cursussen, 
iets wat in 2020 al realiteit werd, de risico’s van continuïteit af. Zeker gegeven de potentiële 
aanstaande lasten voor de opstart van het proefveld voor de verziltingsonderzoeken is een 
verdere aanvulling van het eigen vermogen in jaar 3 van belang. 
 
De komende jaren blijven we behoudend beleid voeren. Zeker gezien de terugval in 
inkomsten in het afgelopen jaar vanwege het wegvallen van de publiekscolleges en 
cursussen is dit passend. Voor de grote voorgenomen projecten worden passende 
financieringen middels fondsen en subsidies gezocht met behulp van externe expertise. 
 
De stichting Academie van Franeker belegt niet en heeft derhalve (momenteel) geen 
beleggingsbeleid. 
 
5. De governance 
 
De Academie bestaat uit 40 kundige, gedreven en onbezoldigde vrijwilligers.  
 
Het Algemeen Bestuur van zeven leden (zie onder voor nadere toelichting) draagt de volle 
verantwoordelijkheid voor alles wat de Academie van Franeker aangaat. De bestuursleden 
brengen kennis, vaardigheden en ervaring mee vanuit in elk geval de volgende velden: 
bestuur, management, financiën, juridische zaken, wetenschap, onderwijs en cultuur. Het 
bestuur wordt bijgestaan door een expert op het gebied van Communicatie en een notulist, 
die beiden de vergaderingen bijwonen. Van de vergaderingen worden besluitenlijsten 
opgesteld. 
 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris en 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursbesluiten en het beleid. 
 
In 2019 is besloten om een Comité van Aanbeveling in te stellen. In de eerste maanden van 
2020 is dat gerealiseerd. De leden zijn aangezocht vanwege hun grote kennis van en 
netwerken in de wereld van de wetenschap, de psychiatrie en het openbaar bestuur. 
Wetenschappers die zich in samenwerking met of in opdracht van de Academie 
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bezighouden met het onderzoeksgebied Verzilting worden uitgenodigd om Fellow van de 
Academie te worden. Wie om niet college geeft, krijgt het predicaat ‘scholaster academiae 
franekerensis’ en de toezegging dat hij of zij in de toekomst altijd een beroep kan doen op 
de academie. 
 
Nadere toelichting bestuurders 
 
Het bestuur bestaat uit zeven personen. Alle bestuurders verrichten de bestuursfunctie 
volledig onbezoldigd.  
 

 

Eduard van Zuijlen 

Drs. Eduard van Zuijlen – Voorzitter 

Eduard van Zuijlen, als bestuursvoorzitter en docent verbonden aan de Academie: 

“Ik zie de Academie als een enorme kans voor Franeker en Noordwest-Fryslân. Een rijke 

geschiedenis weer nieuw leven inblazen en tegelijk de uitdaging aangaan om voor iedereen 

toegankelijke top wetenschap te bedrijven in de 21ste eeuw. Verbinden en samenwerken 

vormen de sleutels. Weet zeker dat het ons gaat lukken.” 

Functie: Burgemeester gemeente Enkhuizen  

Nevenfuncties: Voorzitter plaatselijke commissie KNRM Enkhuizen; Lid comité v 

aanbeveling Westerkerk Enkhuizen. 
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Anne Bergsma 

Ir. Anne Bergsma MBa – Penningmeester 

Anne Bergsma, als penningmeester verbonden aan de Academie: 

“Mijn motivatie om aan de Academie mee te werken: allereerst heb ik als student in het 

verleden de kans gehad om diverse universitaire studies te volgen en ik ben, naast 

dankbaar voor de mogelijkheden om te kunnen studeren, mij altijd bewust geweest van (en 

trots op) ons rijke academische verleden in Franeker. Het is mooi om in die traditie zelf te 

hebben mogen studeren en ontwikkelen. Om nu te mogen bijdragen het academische 

verleden een nieuwe hedendaagse invulling te geven is in mijn optiek een ‘logisch’ vervolg 

en verantwoordelijkheid als Franeker ‘loskop’.” 

Functie: directeur-eigenaar Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V. 

Nevenfuncties: bestuurslid Adfiz 
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Annalies Outhuijse 

Mr. dr. Annalies Outhuijse – Secretaris 

Annalies Outhuijse, als secretaris en docent verbonden aan de Academie: 

“De geschiedenis van Franeker als universiteitsstad heeft mij altijd gefascineerd. Na te 

hebben gehoord over het initiatief om de Academie nieuw leven in te blazen, heb ik dan ook 

geen moment getwijfeld om mijn hulp aan te bieden. Ook als geboren en getogen Franeker 

kan ik me niets mooiers voorstellen dan dat de Academie weer een eigen plaats krijgt in de 

stad en wederom de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de stad en haar omgeving.” 

Functie: advocaat bij Stibbe N.V. te Amsterdam.  

Nevenfuncties: bestuurder DINGtiid, lid redactie tijdschrift JBPlus, lid 

bezwaaradviescommissie provincie Fryslân en lid bezwaaradviescommissie 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  
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Andrej Zwitter 

Prof. dr. Andrej Zwitter – Bestuurslid  

Andrej Zwitter, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie: 

“De Academie van Franeker maakt een belangrijk maatschappelijk onderdeel van de regio 

uit. De Academie biedt bovenal een waardevolle link tussen wetenschap en de bredere 

bevolking die zo belangrijk is voor de waardering en kennisoverdracht. De Academie van 

Franeker kijkt terug naar een lange traditie van onderzoek en onderwijs die voortgezet wordt 

door deze stichting. Daarom is het voor de rijksuniversiteit Groningen van groot belang om 

deze ontwikkeling zo goed mogelijk te steunen.” 

Functie: Decaan, Campus Fryslân, Professor of Governance and Innovation, RUG 

Nevenfuncties: Voorzitter Scientific Advisory Board of the University of Applied Science 

NHL/Stenden; Founding Member, International Network Observatory for Global Strategy and 

Big Data (I.N.O.); Scientific Board of the Humanitarian Encyclopedia, Geneva University; 

Scientific Board of the Initiative of Professional Ethics (TIPE), Texas A&M, Qatar; Scientific 

Board of the Network for Humanitarian Action; Initiative Angola e.V.; Data Hub Fryslân; 

Innovatiepact Fryslân; Provincial Knowledge Agenda. 

 

 

Manon Borst 

Drs. Manon Borst – Bestuurslid Letter & Geest 

Manon Borst, als bestuurslid en docent verbonden aan de Academie: 

“Vanuit mijn werk als directeur van het stadsmuseum van Franeker ben ik schatbewaarder 

van alle objecten die zijn overgebleven uit de periode van de Franeker universiteit. De 
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strenge blikken van de tientallen professoren kijken over mijn schouder mee vanuit hun 

donkere lijsten. Het idee dat de Franeker universiteitstraditie nieuw leven ingeblazen zou 

worden sprak mij meteen aan. Hier wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen. Als ik nu de 

professorenportretten voorbijloop meen ik soms vanuit mijn ooghoek een glimlachje op te 

vangen. Dit sterkt mij in het idee dat wij op de goede weg zijn.” 

Functie: Directeur Museum Martena 

Nevenfuncties: Vicevoorzitter stichting Steunpunt Monumentenzorg; Bestuurslid Stichting 

Martenatuin. 

 

 

 

Robert Jansen – Vice voorzitter 

Robert Jansen MSc – Bestuurslid Mens & Gezondheid 

Robert Jansen, als bestuurslid verbonden aan de Academie: 

“Opgericht in 1585 bestond er in Franeker ruim 250 jaar een instelling voor academisch 

onderwijs, eerst als universiteit en later als atheneum. Een instelling waarvan zowel de 

oprichting als het sluiten grote gevolgen voor de stad en de regio moet hebben gehad. Het 

vormt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en daarmee van onze identiteit als 

Franeker. Onvermijdelijk dringt zich hierbij de vraag op hoe het zou zijn als Franeker zijn 

universiteit zou hebben behouden. Of relevanter, wat er gebeurt als we op enige wijze de 

geschiedenis kunnen laten herleven. Waar zou het toe kunnen leiden? Wat zou Franeker 

met zijn rijke academieverleden voor de wereld van vandaag en morgen kunnen betekenen? 

Deze vragen riepen gedachten en beelden bij me op waar ik iets mee wilde doen. 
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Ambitieus? Zeker. Maar gelukkig bleek ik niet de enige. Kijkend naar de mensen en de 

organisaties die zich al bij ons hebben aangesloten zie ik een realisatiekracht waarmee we 

vooruit naar het verleden gaan. Naar de nieuwe Academie van Franeker.” 

Functie: Hoofd Klinische Farmacie Dijklander Ziekenhuis. 

Nevenfuncties: Bestuurslid Museum Martena. 

 

 

Pieter Oosterhof 

Pieter Oosterhof – Bestuurslid en initiatiefnemer Junior Academie 

Pieter Oosterhof, als bestuurslid verbonden aan de Academie: 

“In de nieuwe opzet van de Academie van Franeker komen voor mij veel lijnen bij elkaar. Ik 

heb een sterk gevoel voor historie en traditie en in Franeker kom ik daardoor volledig aan 

mijn trekken. Ik werk al jaren in het onderwijs en in de nieuwe opzet van de Academie zie ik 

veel mogelijkheden om mijn ervaring in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoering van 

nieuwe vormen van onderwijs. En als voorzitter van de Stichting Beheer Diaconale 

Goederen, de eigenaar van de Botniastins, ben ik blij dat het gebouw onderdak gaat bieden 

aan de Academie en daardoor een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Vanuit het verleden, via 

het heden vorm geven aan de toekomst.“ 
Functie: Interim-directeur basisonderwijs, coach en trainer. 

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Diaconale Goederen Franeker (Eigenaar van de 

Botniastins), Voorzitter toerfietsclub Frisia. 

 
 
6. De relatie en communicatie met belanghebbenden 
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Doelgroepen 
 
Studenten uit het wetenschappelijk onderwijs vormen de eerste doelgroep. Het is primair 
aan de Campus Fryslân en de RUG om hierin keuzes te maken en het is duidelijk dat zij 
bereid zijn om dit te doen. Promotiekandidaten (PhDs) zijn van harte welkom, met prioriteit 
voor hen die onderzoek doen naar innovaties die aansluiten bij de behoeften en belangen 
van de regio. Aansluiting bij de programma’s Verzilting, Psychiatrie en Omgevingswet is de 
eerste prioriteit. De eerste promotie-onderzoeker hebben we reeds mogen verwelkomen. 
Graag bieden we ook plaats aan studenten van de Hogescholen in Fryslân. Met NHL-
Stenden is de samenwerking concreet in ontwikkeling.  
 
Bedrijven en instellingen uit de regio en daarbuiten vormen een tweede doelgroep. Voor hen 
komen er extension schools, masterclasses, leergangen en modules. De vraag vanuit de 
overheden, instellingen en bedrijven is bepalend en een aansluitend aanbod wordt op basis 
van die vraag op maat samengesteld. Samenwerking met de GGZ-instellingen past binnen 
deze vorm van activiteiten. 
 
Leerlingen uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs van Noordwest-Fryslân zouden 
toch allemaal tenminste één keer in hun schoolcarrière kennis moeten kunnen maken met 
de Academie. Maar ook los daarvan zien we natuurlijk graag dat het primair en voortgezet 
onderwijs in stad en regio de kans pakt om leerlingen in zo’n historische omgeving 
wetenschap te laten opsnuiven. De studenten uit het primair onderwijs hebben we vol in 
beeld door de Junior Academie, deze kennismaking is dus reeds gerealiseerd.  
 
Voor senioren worden plannen ontwikkeld om tot modules te komen die speciaal op deze 
doelgroep zijn toegespitst. Lezingen en colleges over levensbeschouwelijke vragen die 
samenhangen met ouder worden, ouderenpsychologie en geriatrie zijn onderwerpen 
waarvoor de Academie de kennis in huis wil halen. Om die te delen met de groeiende groep 
senioren in onze samenleving.  
 
7. De verwachte gang van zaken voor de korte en middellange termijn, waaronder 
voor belanghebbende relevante wijzigingen in doelstelling, beleid, programma’s en 
activiteiten 

De coronacrisis heeft een sterke impuls gegeven aan online colleges. Deze ontwikkeling is 
definitief geland in het onderwijs en daarmee ook in de Academie. We verwachten dan ook 
dat digitaal onderwijs onderdeel blijft van ons aanbod. Maar onderwijs bij de Academie is 
meer dan kennisoverdracht. Elkaar ontmoeten en napraten in het café blijft belangrijk. Zowel 
voor het publiek als voor de sprekers. Een avondje academiën is en blijft een sociaal 
gebeuren waarbij mensen elkaar fysiek ontmoeten. Daarom denken we dat ‘hybride 
onderwijs’ de norm wordt: colleges worden fysiek gegeven en/of via livestream of (live) TV-
uitzending toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. 

De stap naar professionele (live) TV-uitzendingen in de vorm van de Thûsakademy, hebben 
de ‘kwaliteitslat’ van het uitzenden van colleges omhoog gelegd. Dit heeft ook gevolgen voor 
de kijkersbeleving en verwachte kwaliteit van de online colleges. De beeld- en 
geluidskwaliteit van deze colleges zal verhoogd moeten worden en de kwaliteit van TV-
uitzendingen dichter moeten benaderen. Daarom zal de Academie investeren in 
professionele livestreamcamera’s, licht- en geluidsapparatuur. Door gebruik te maken van 
meerdere camera’s met een hoge beeldkwaliteit, microfoons met hoge geluidskwaliteit en 
studiolicht, zal de kijkersbeleving van het onlinekanaal dichter bij die van de TV-uitzendingen 
komen te liggen. 

De historische locatie, gecombineerd met de beschikbaarheid van moderne, professionele 
livestream apparatuur maakt van de Academie voor externe partijen een interessante 
(studio)locatie om online cursussen, symposia en webinars te organiseren. Zo heeft de 
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GGZ-University de Academie verkozen als de locatie voor het opnemen van hun 
onlinecursussen voor GGZ professionals. En zal dit voorjaar het eerste online webinar voor 
de Friese tandartsen vanuit de Academie worden georganiseerd en uitgezonden. Om 
externe partijen goed te kunnen bedienen wordt de samenwerking gezocht met 
marktpartijen die gespecialiseerd zijn in het professioneel organiseren van dergelijke events. 
Op deze manier versterkt de Academie enerzijds haar positie als historische leerplek en 
anderzijds haar positie als eigentijdse onderwijslocatie voor onderwijsinstellingen, het 
bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen in de regio. 
 
In het kader van het organiseren van publiekscolleges en cursussen, zal de Academie de 
strategische samenwerking met de RUG / Campus Fryslân verder uitbouwen en benutten. 
Zo biedt de RUG / Campus Fryslân de Academie toegang tot wetenschap, onderzoekers en 
docenten en biedt de Academie op haar beurt de ‘Universiteit van het Noorden’ een podium 
en kanalen om in contact te komen met burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke 
instellingen. Deze samenwerking, in combinatie met de Friese sociaal culturele 
verbondenheid (Mienskip) biedt unieke kansen op het gebied van Public Engagement en in 
het bijzonder Citizens Sciences. 
 
Verder zijn voor de korte termijn - naast verdere uitbouw van wat al staat - de volgende 
concrete doelen te noemen: 
 
1) Uitbreiding Junior Academie, inclusief fondsenwerving; 
2) Ontwikkeling samenwerking met NHL/Stenden; 
3) Uitbouw samenwerking met GGZ Friesland; 
4) Ontwikkeling van en fondsenwerving voor veldonderzoeksprogramma verzilting; 
5) Uitbouw cursusprogramma; 
6) Het opzetten van een podcast.  
 
8. Maatschappelijke aspecten van ondernemen, waaronder milieu, sociale en 
economische aspecten. 
 
De Academie moet impact hebben in de regio. Blijvende impact. We zien dat nu al gebeuren 
in de hechte verbindingen die reeds in de eerste jaren met de gemeente, het bedrijfsleven 
en met de GGZ Friesland. We zien dat ook in de overweldigende belangstelling voor de 
(online) publiekscolleges, waar steeds 50 tot 100 mensen per keer op af komen. En dat 
zonder intensieve promotie. Met de terugkeer van de Academie willen we blijvende impact 
hebben op de verspreiding en bevordering van het denken, het wetenschappelijk denken in 
het bijzonder. Op de vergroting van kansen en zelfbewustzijn van de kinderen en jonge 
mensen - van dichtbij en van veraf - die hier in welke vorm dan ook onderwijs gaan krijgen. 
Juist ook mensen met, zoals dat heet, ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en kinderen en jongeren 
voor wie het vanuit hun achtergrond niet vanzelfsprekend is dat zij deelnemen aan 
academische activiteiten willen we uitnodigen en prikkelen om dat juist wel te doen. Een 
certificaat van de Academie van Franeker moet een felbegeerd papiertje worden voor 
iedereen en niet alleen voor hen die met een intellectuele en/of maatschappelijke 
voorsprong ter wereld zijn gekomen. Ook zó zien wij de invulling van onze tweede statutaire 
doelstelling, de vorming van een educatief centrum. We zullen op zoek gaan naar fondsen 
die samen met ons deze doelstelling willen helpen waarmaken. 
 
9. Conclusie 
 
Het bestuur kijkt met verwondering terug op 2020, een jaar waarin de Academie – zoals 
altijd – niet in beperkingen, maar in kansen dacht. We verwachten dit in de toekomst enkel 
maar meer te gaan doen. En met recht.  
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.1  Balans per 31 december 2020 
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 25.060 84.583

Inventaris 25.375 15.685

50.435 100.268

Vlottende activa

Voorraden 
Gereed product en handelsgoederen 976 1.486

976 1.486

Vorderingen 
Overige vorderingen 6.650 91.240

6.650 91.240

Liquide middelen 42.057 70.602

Totaal activazijde 100.118 263.596

31 december 2020 31 december 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 mei 2021
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.1  Balans per 31 december 2020 
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 94.245 75.244

94.245 75.244

Langlopende schulden

Andere obligatie- en onderhandse 

leningen - 138.750

- 138.750

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen komend 

boekjaar - 11.250

Handelscrediteuren 306 20.234

Overige schulden 5.567 18.118

5.873 49.602

Totaal passivazijde 100.118 263.596

31 december 2020 31 december 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 mei 2021
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie Begroting Verschil Realisatie

2020 2020 2019
€ € € €

Baten

Giften particulieren 1.707 - 1.707 -            
Baten van particulieren 1.707 - 1.707 -            

Subsidie Streekwurk -814 - -814 -             
Subsidie SNN/Leader 15.400 77.000 * -61.600 19.656
Subsidie Activiteiten Academie Gemeente Waadhoeke 30.000 30.000 -             15.000
Subsidie start Academie Gemeente Waadhoeke -            50.000 -50.000 12.500
Subsidie Pilot Omgevingswet: domeinen 14.940 5.000 9.940 40.000
Subsidie Covid-19 Provincie Fryslân 1.500 - 1.500 -             
Baten van subsidies van overheden 61.026 162.000 -100.974 87.156

Gift GGZ -            - -             25.000
Giften bedrijfsleven 2.250 5.000 -2.750 11.462
Baten van bedrijven 2.250 5.000 -2.750 36.462

Bijdrage Stichting het Klaarkampster 
Weeshuis 5.000 - 5.000 -             
Baten van andere organisaties zonder
winststreven 5.000 - 5.000 -             

Opbrengsten bijeenkomsten 11.744 20.400 -8.656 16.652
Opbrengst Hoodies 1.651 6.000 -4.349 1.359
Opbrengst kerkbanken 150 - 150 450
Baten als tegenpresatie voor de levering van 
producten of diensten 13.545 26.400 -12.855 18.461

Totaal netto-baten 83.528 193.400 -109.872 142.079

*Subsidie SNN/Leader is deels in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa, op
de balans, waarop de subsidie betrekking (bedrijfsgebouwen en inventaris) heeft. Om die reden is de opbrengst 
SNN/Leader lager dan begroot.
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie Begroting Verschil Realisatie

2020 2020 2019
€ € € €

Lasten

Inkoop bijeenkomsten 11.415 14.900 -3.485 9.050
Inkoop Recht en Omgeving, omgevingswet -            - -             40.000
Mutatie voorraad 360 - 360 357
Afschrijvingskosten 7.888 10.552 -2.664 2.937
Personeelskosten -            14.520 -14.520 -             
Huisvestingskosten 18.679 24.000 -5.321 6.211
Inventariskosten 634 - 634 53
Kantoorkosten 1.190 10.000 -8.810 2.627
Besteed aan doelstellingen 40.166 73.972 -33.806 61.235

Verkoopkosten 6.531 5.000 1.531 2.557
Advieskosten subsidies 4.839 - 4.839 23.292
Wervingskosten 11.370 5.000 6.370 25.849

Kosten van beheer en administratie 7.047 10.000 -2.953 9.234
Totaal lasten 58.583 88.972 -30.389 96.318

Saldo voor financiële baten en lasten 24.945 104.428 -79.483 45.761

Saldo financiële baten en lasten 5.944 2.025 3.919 820

Saldo baten en lasten 19.001 102.403 -83.402 44.941

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 mei 2021
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.3  Grondslagen voor waardering en bepaling saldo baten en lasten

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

De activiteiten van Stichting Academie van Franeker, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

- De ontwikkeling en instandhouding van een instituut in verband met het geven van een eigentijdse

doorstart aan het academisch verleden van de stad Franeker.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Breedeplaats 1 te Franeker.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk C2 van de RJk, die uitgegeven zijn door

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Bedrijfsgebouwen en terreinen, deze bestaan uit huurdersinvesteringen er zijn namelijk geen panden of

terreinen in bezit, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de

FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of

vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige

staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij

de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
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3.3  Grondslagen voor waardering en bepaling saldo baten en lasten

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Netto-baten

Inkoopwaarde van de baten

Lasten

Overheidssubsidies

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder de inkoopwaarde van de baten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden. De inkoopwaarde van de baten zijn ingedeeld onder "besteed aan doelstellingen".

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

hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.3  Grondslagen voor waardering en bepaling saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfsgebou

wen en -

terreinen

Inventaris

€ €

Aanschafwaarde 86.328 16.877

Cumulatieve afschrijvingen -1.745 -1.192

Boekwaarde per 1 januari 84.583 15.685

Investeringen -56.840 16.214

Afschrijvingen -2.683 -6.524

Mutaties 2020 -59.523 9.690

Aanschafwaarde 29.488 33.091

Cumulatieve afschrijvingen -4.428 -7.716

Boekwaarde per 31 december 25.060 25.375

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 10 %

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Gereed product en handelsgoederen 

Voorraad hoodies 833 700

Voorraad kerkbanken 143 786

976 1.486

Afschrijvingspercentages:

De negatieve investeringen hebben betrekking op subsidies/bijdragen. Deze gaan in mindering op de

investeringen, inclusief de bijdrage van Stichting Diaokonale Goederen.

Negatieve investeringen:
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3.4  Toelichting op de balans

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 150 634

Te vorderen Subsidie Streekwurk - 814

Te vorderen SNN Leader subsidie - 89.792

Te vorderen Covid-19 subsidie Provincie Fryslan 1.500 -

Te vorderen bijdrage Stichting het Klaarkampster Weeshuis 5.000 -

6.650 91.240

Liquide middelen

Rekening-courant Rabobank .258 26.160 53.382

Rekening-courant Rabobank .775 15.897 15.973

Rekening-courant Rabobank .714 - 1.247

42.057 70.602
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3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 75.244 30.303

Uit voorstel bestemming saldo van baten en lasten 19.001 44.941

Stand per 31 december 94.245 75.244

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Andere obligatie- en onderhandse leningen

Lening Bergsma Holding B.V. - 138.750

2020 2019

€ €

Lening Bergsma Holding B.V.
Hoofdsom 150.000 -

Aflossing voorgaande boekjaren - -

Stand per 1 januari 150.000 -

Opgenomen - 150.000

Aflossing -150.000 -

Stand per 31 december - 150.000

Aflossingsverplichting - -11.250

Langlopend deel per 31 december - 138.750

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Aflossingsverplichting lening Bergsma Holding B.V. - 11.250

Het ingehouden deel van het saldo baten en lasten over 2020 bedraagt € 19.001.
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3.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 306 20.234

Overige schulden

Nog te betalen kosten 4.507 2.118

Vooruitontvangen subsidie Pilot Omgevingswet 1.060 16.000

5.567 18.118

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Breedeplaats 1 te

Franeker. De huurverplichting bedraagt € 900 per jaar, met een opslag van € 150 per georganiseerde

activiteit, tot een maximum van € 24.000 per jaar. De huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd

en is ingegaan op 1 januari 2019.
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Netto-baten

Subsidie Pilot Omgevingswet 14.940 40.000

Subsidie Streekwurk -814 -

Opbrengsten bijeenkomsten 11.744 16.652

Subsidie SNN/Leader 15.400 19.656

Gift GGZ - 25.000

Covid-19 subsidie Provincie Fryslân 1.500 -

Subsidie activiteiten Academie Gemeente Waadhoeke 30.000 15.000

Subsidie start Academie Gemeente Waadhoeke - 12.500

Giften bedrijfsleven 2.250 11.462

Bijdrage Stichting het Klaarkampster Weeshuis 5.000 1.359

Omzet hoodies 1.651 450

Omzet kerkbanken 150 -

Giften particulieren 1.707 -

83.528 142.079

Besteed aan doelstellingen

Inkoop bijeenkomsten 11.415 9.050

Inkoop advieskosten Pilot Omgevingswet - 40.000

Mutatie voorraad 360 357

Afschrijving gebouwen 1.364 1.745

Afschrijving inventaris 6.524 1.192

Huur en overige huisvestingskosten 18.679 6.211

Verzekering inventaris 634 53

Internetkosten en kosten automatisering 508 1.448

Contributies en abonnementen 682 1.179

40.166 61.235

Wervingskosten

Representatiekosten, reis- en verblijfkosten 29 75

Websitekosten 771 980

Drukwerk en portikosten 4.633 1.502

Reclame- en advertentiekosten 1.098 -

Advieskosten subsidies 4.839 23.292

11.370 25.849
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Stichting Academie van Franeker te Franeker

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Kosten van beheer en administratie

Overige bestuurskosten - 696

Kilometervergoeding 1.064 2.188

Werkkleding 1.645 1.050

Bestedingen horeca/lunches - 458

Administratiekosten 3.980 4.493

Zakelijke verzekeringen 358 349

7.047 9.234

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente lening Bergsma Holding B.V. 5.625 637

Bankkosten en provisie 319 183

5.944 820

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2021 ervaart heel Nederland nog de maatregelen als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus

(officieel Covid-19). De gevolgen voor Stichting Academie van Franeker zijn in financieel opzicht draagbaar.

Wel kunnen verschillende bijeenkomsten niet door gaan. Waardoor de baten hieruit lager zijn dan

verwacht. Dit levert op dit moment geen continuïteitsrisico's op.
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