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kohlerdeboer e'
Aan het Bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting Bonnefanten-Hedge House
Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre

Behandeld door
Datum

P.L.A.M. de Boer AA / Mevrouw Drs. C.D.W.M. Fokkema-de Esch RA
31 mei 2016

Geacht Bestuur en leden van de Raad van Toezicht,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van C 649.099 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
van C 149.937, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Bonnefanten-Hedge House is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en
de winst-en-verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen
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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Bonnefanten-Hedge House. 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.

accountants en adviseurs

Alexander Battalaan 35, 6221 CB Maastricht

• F (043) 343 39 07
E info@kohlerdeboer.n1 • W www.kohlerdeboer.n1
ING Bank NL12 INGB 0672 4533 71 • ING Bank NL28 INGB 0004 7657 08
BIC INGB NL2A • KvK 14126414 • BTW NL813190125B01

T (043) 347 72 98

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba/verklaringen.

Maastricht, 31 mei 2016
——
Kohier -Bóer
Acco tan
dv s
,oe

. de Boer AA
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3

ALGEMEEN

3.1 Doel
De Stichting Bonnefanten-Hedge House heeft ten doel:
a. het beheren en exploiteren van het landgoed "Kasteel Wijlre" en daarmede de instandhouding
van het "Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre"
b. het direct of indirect verwerven van de aandelen op naam in het kapitaal van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Kasteel Wijlre B.V. statutair gevestigd te Wijlre,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14028112
c. het ontwikkelen en het presenteren van de hedendaagse cultuur in Limburg, de Euregio MaasRijn en Nederland
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het houden van
tentoonstellingen, het openstellen van het landgoed: "Kasteel Wijlre" en al hetgeen ter bereiking
van het doel bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft in dat kader een optie gekregen om tot 2
januari 2017 de aandelen in Kasteel Wijlre B.V. onder bepaalde voorwaarden te verwerven.
De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk.
3.2 ANBI-status
De stichting kwalificeert voor de culturele ANBI-status, die met ingang van 19 april 2012 door
de belastingdienst is toegekend.
3.3 Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 19-04-2012 verleden voor notaris mr P.J.N.T. Zeestraten te Heerlen is
opgericht Stichting Bonnefanten-Hedge House.
Per 6 december 2012 en per 11 juni 2015 zijn er statutenwijzigingen geweest.
3.4 Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven onder nummer 55182259 bij de Kamer van Koophandel.
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JAARVERSLAG
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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JAA REKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Na winstbestemming
31 december 2015

€

31 december 2014
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1.542

2.233

Financiële vaste activa

2.660

2.660

Vlottende activa
Vorderingen
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

4.042

3.385

25.451

8.670

Liquide middelen

29.493

12.055

615.404

480.904

649.099

497.852

PASSIVA
Vermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

454.084
20.262

589.481
34.802

474.346

624.283
Kortlopende schulden
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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24.816

23.506

649.099
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2014

2015

147.671

164.841

Baten
Lasten
Afschrijvingen
Overige lasten

691
147.828

691
196.365

Baten minus lasten

197.056

148.519

-32.215

-848

Financiële baten en lasten
Belastingen
Schenkingen ter versterking van de
continuïteit van de instandhouding
van het Gesamtkunstwerk Kasteel
Wijlre

2.152

2.463
-

180.000

180.000

Resultaat

149.937

181.615

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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/Th

3 KASSTROOMOVERZICHT 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Baten minus lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de
langlopende schulden)

-32.215
691
-17.438
1.310
-47.652

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten
Schenkingen ter versterking van de continuïteit van de
instandhouding van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre

2.152
180.000
182.152
134.500

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
135.397
-135.397

Mutatie bestemmingsreserve
Dotatie bestemmingsreserve
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

134.500
Samenstelling geldmiddelen
2015

C

C

Liquide middelen per 1 januari

480.904

Mutatie liquide middelen

134.500

Geldmiddelen per 31 december

615.404

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten
en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op
vervangende investeringen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit
gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader
van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.
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5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
2015

2014

C

C

Inventaris
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

3.457
-1.224

3.457
-533

2.233

2.924

-691

-691

3.457
-1.915

3.457
-1.224

1.542

2.233

Boekwaarde per 1 januari

Mutaties
Afschrijvingen
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december
De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.
Financiële vaste activa
31-12-2015 31-12-2014
C

C
Overige vorderingen
Borgsommen energiebedrijf

2.660

2.660

4.042

3.385

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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31-12-2015

31-12-2014

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie 2014
Omzetbelasting suppletie 2015 resp. 2013

1.650
78
2.314

3.925
78
-618

4.042

3.385

25.451

8.670

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa
Nog te ontvangen projectbijdrage Doen
Nog te ontvangen opbrengsten
Rente
Nog te ontvangen schenkingen
Vooruitbetaalde kosten
Gas, water en elektra
Nog te verrekenen bedragen met Kasteel Wijlre B.V.

20.000
2.464
403
1.000
1.584

2.595
2.672
3.000
403

25.451

8.670

109.370
506.034

74.492
406.412

615.404

480.904

Liquide middelen
Rabobank Rekening-courant 1135.00.254
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 1477.699.287

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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PASSIVA
31-12-2015

31-12-2014

Vermogen
589.481
34.802

454.084
20.262

624.283

474.346

Stand per 1 januari
Resultaatbestennming boekjaar

454.084
135.397

271.412
182.672

Stand per 31 december

589.481

454.084

Bestemmingsreserve
Overige reserves

Bestemmingsreserve

Het bestuur heeft de ontvangen schenking van 2 x C 90.000 bestemd voor het waarborgen van
de continuïteit van de instandhouding van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre.
Besloten is om de loonkosten directie evenals de advieskosten in 2015 ten laste te brengen van
de bestemmingsreserve.
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Dotatie bestemmingsreserve
Stand per 31 december

20.262
149.937

21.319
181.615

170.199
-135.397

202.934
-182.672

34.802

20.262

Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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31-12-2015

31-12-2014

C

C

17.697

22.074

2.118
5.190
10.333
56

591
1.750
31
18.460
1.242

17.697

22.074

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountants- en advieskosten
Nettoloon
Exploitatiekosten
Overige schulden

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken
Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van de huur van:
het kasteel, bijgebouwen en verdere aanhorigheden, grachten, laan, tuin, weilanden, plaatselijk
bekend te 6321 PP Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem, Kasteel Wijlreweg 1, 3 en 5, alsmede het
museum, bekend staande als het "Hedgehouse" welke onroerende zaken als geheel zijn
aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
De huurprijs bedraagt bij aanvang (C 98.000 per jaar). In 2014 is de huur verlaagd naar
uiteindelijk C 48.000 vanaf 2015. De looptijd van het huurcontract is onbepaald.
Er zijn rechten van gebruik en bewoning gevestigd op de gehuurde onroerende zaken ten
behoeve van de heer en mevrouw Eijck-Voncken en mevrouw Kleikers.
Samenwerkingsovereenkomst Stichting Bonnefantenmuseum Maastricht
Er is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Bonnenfantenmuseum
Maastricht voor de duur van vier jaar en acht maanden, ingaande op 27 april 2012 en eindigend
op 2 januari 2017.

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
2015

2014

C

C

74.000
64.906
25.015
920

74.000
43.378
24.390
5.903

164.841

147.671

Baten
Exploitatiebijdrage landgoed
Opbrengsten van tentoonstellingen / projecten
Baten uit eigen fondsverwerving
Overige baten

Personeelsleden
Bij de stichting waren gedurende het boekjaar, uitgedrukt in manjaren, gemiddeld 1,0
medewerkers in dienst (2014: 0,6).

Afschrijvingen
Materiële vaste activa

691

691

691

691

66.893
72.667
567
56.238

99.082
29.021
3.397
16.328

196.365

147.828

48.000
11.047
5.612
1.705
119
410
17.455
23.037

49.000
10.919

107.385
-40.492

99.082

66.893

99.082

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Overige lasten
Exploitatiekosten landgoed
Kosten van tentoonstellingen / projecten
Kosten tbv eigen fondsverwerving
Overige organisatiekosten

Exploitatiekosten landgoed
Huur onroerende zaak
Gas water licht
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Overige vaste lasten onroerende zaak
Schoonmaakkosten
Kosten onderhoud tuin
Loonkosten tuinman inclusief sociale lasten en pensioenpremies
Eigenaarslasten voor rekening Kasteel Wijlre B.V.

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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2014

2015

Kosten van tentoonstellingen / projecten
Bonnefantenmuseum
Drukwerk
Reclamekosten
Management Bureau Bekwaam
Kosten optredens
Plastic soup project
Overige exploitatiekosten

14.094
5.540
4.445
24.001
9.952
6.771
7.864

15.000
1.857
5.177

72.667

29.021

397
107
63

1.300
375
222
1.500

567

3.397

6.987

Kosten tbv eigen fondsverwerving
Drukwerk
Notariskosten
Club van 100 middag
Cadeau ten behoeve van club van 100

Overige organisatiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Reclame en advertentiekosten
Aansprakelijkheidsverzekering
Onkostenvergoedingen
Telefoon
Kosten website
Contributies / bijdragen
Kantoorbenodigdheden
Loonkosten directie inclusief sociale lasten en pensioenpremies
Overige algemene kosten

3.046
9.519
410
484
3.268
737
192
98
935
37.548
1

2.319
3.437
484
8.931
546
147
502
-38

56.238

16.328

2.464
-312

2.672
-209

2.152

2.463

2.464

2.672

-282
-30

-209

-312

-209

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente Rabo spaarrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en kosten
Kosten belastingdienst

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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Vastgesteld door het Bestuur, d.d.

B.M. Ploos van Amstel - Bloksma
(voorzitter, penningmeester en secretaris)

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht, d.d.

J.J.M. Som
(voorzitter)

O.M.T. Wolfs
(secretaris)

A.M.A. Groot
(lid)

M.E. Eijck-Voncken
(lid)

K.H.M. Donners
(lid)
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OVERIGE GEGEVENS
1

Bestemming van het resultaat 2015

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2015 als volgt te bestemmen:
2015
C

Resultaat
Dotatie bestemmingsreserve

149.937
-135.397

Toevoeging overige reserves

14.540

De dotatie bestemmingsrereve kan als volgt worden gespecificeerd:
Schenkingen ter versterking van de continuïteit van de
instandhouding van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre
Rente bedrijfsspaarrekening
Loonkosten directie inclusief sociale lasten en pensioenpremies
Advieskosten
Dotatie bestemmingsreserve

180.000
2.464
-37.548
-9.519
135.397

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur en de goedkeuring door de Raad
van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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BIJ LAG E

rapport d.d. 31 mei 2016

Teneinde overzicht te houden over de tussen partijen gemaakte afspraken zijn in deze bijlage de
belangrijkste tussen partijen gemaakte afspraken opgenomen.
In 2015 zijn de afspraken gedeeltelijk vernieuwd en aangevuld.

Stichting Bonnefanten-Hedge House
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rapport d.d. 31 mei 2016

SCHENKINGSAKTES
De heer en mevrouw Eijck-Voncken hebben zich middels een notariële akte (I) verbonden tot
het doen van een periodieke uitkering aan Stichting Bonnefanten-Hedge House. De periodieke
uitkering bedraagt jaarlijks C 90.000 gedurende het leven van de schenkers of de langstlevende
van hen beiden, met dien verstande dat de verplichting tot het doen van deze uitkering
eveneens een einde zal nemen op 31 december 2016, indien alsdan de schenkers of de
langstlevende van hen beiden nog in leven zijn. De uitkering zal door de schenkers jaarlijks
worden voldaan, uiterlijk op 31 december van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 december
2012.
De heer en mevrouw Eijck-Voncken hebben zich middels een notariële akte (II) verbonden tot
het doen van een periodieke uitkering aan Stichting Bonnefanten-Hedge House. De periodieke
uitkering bedraagt jaarlijks C 74.000 gedurende het leven van de schenkers of de langstlevende
van hen beiden, met dien verstande dat de verplichting tot het doen van deze uitkering
eveneens een einde zal nemen op 1 juli 2016, indien alsdan de schenkers of de langstlevende
van hen beiden nog in leven zijn. De uitkering zal door de schenkers jaarlijks worden voldaan,
uiterlijk op 1 juli van ieder jaar, voor de eerste maal op 1 juli 2012.
De heer en mevrouw Groot-Wijnands hebben zich middels een notariële akte verbonden tot het
doen van een periodieke uitkering aan Stichting Bonnefanten-Hedge House. De periodieke
uitkering bedraagt jaarlijks C 90.000 gedurende het leven van de schenkers of de langstlevende
van hen beiden, met dien verstande dat de verplichting tot het doen van deze uitkering
eveneens een einde zal nemen op 31 december 2017, indien alsdan de schenkers of de
langstlevende van hen beiden nog in leven zijn. De uitkering zal door de schenkers jaarlijks
worden voldaan, uiterlijk op 31 januari van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 januari 2013.
In de schenkingsakten van zowel de heer en mevrouw Eijck-Voncken als de heer en mevrouw
Groot-Wijnands is vastgelegd dat de periodieke (jaarlijkse) schenkingen dienen te worden
toegevoegd aan het stamvermogen van de stichting, tenzij het bestuur met algemene stemmen
besluit de uitkering direct aan te wenden voor het doel van de stichting.
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OPTIE OP AANDELEN KASTEEL WIJLRE B.V.
Stichting Bonnefanten-Hedge House heeft een optie verkregen om de aandelen van Kasteel
Wijlre B.V. te kopen.
De belangrijkste voorwaarden en bedingen zijn:
1. Indien de optie door koper wordt ingeroepen worden de aandelen geacht te zijn verkocht voor
de intrinsieke waarde van de aandelen ten tijde van het inroepen van de optie, vast te stellen
volgens een balans per die datum en rekening houdende met de volgende bepalingen:
a. de op de balans op te nemen waarde van het landgoed Kasteel WijIre bedraagt in totaal
drie miljoen vijftig duizend euro (C 3.050.000,00), van welke waarde is toe te rekenen aan:
het kasteel en de woning Kasteel Wijlreweg 3: een miljoen tweehonderd vijftig duizend euro
(C 1.250.000,00) het hedge house en bijgebouwen: een miljoen tweehonderd
duizend euro (C 1.200.000,00); park en tuin: zeshonderd duizend euro (C 600.000,00);
b. de waarde van de op de vennootschap rustende verplichting ingevolge de verleende rechten
van gebruik en bewoning beloopt per eenendertig december twee duizend elf: vijfhonderd vijftig
duizend euro (C 550.000,00) jaarlijks met vijftig duizend euro (€ 50.000,00) aflopende tot een
waarde van driehonderd duizend euro (C 300.000,00) per eenendertig december twee duizend
zestien, behoudens een verdere daling ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk eerder
eindigen van deze rechten;
c. op de op te stellen balans compareren voorts de hypothecaire schulden aan het Nationaal
Restauratiefonds en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Gemeenschappelijk Bezit Eijck B.V. alsmede de schuld aan de heer en mevrouw Eijck-Voncken,
al welke schulden aan koper genoegzaam bekend zijn;
d. verkoper en de vennootschap verbinden zich ertoe dat de vennootschap, anders dan in
onbetekenende mate, geen andere bezittingen zal verwerven, schulden zal aangaan of
bestaande schulden zal verhogen, tenzij met instemming van koper;
e. op basis van deze uitgangspunten, en voorts rekening houdende met de verplichte
jaarlijkse aflossing op de schulden jegens het Nationaal Restauratiefonds en met een jaarlijkse
toevoeging aan een door de vennootschap te vormen voorziening groot onderhoud, is de
prognose dat de intrinsieke waarde van de aandelen per eenendertig december twee duizend
zestien circa negenhonderd vijftig duizend euro (C 950.000,00) zal bedragen.
2. De koper kan slechts in zijn geheel van deze koopoptie gebruik maken.
3. De koper kan van deze optie gebruik maken tot en met de datum van twee januari
tweeduizend zeventien.
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING BONNEFANTENMUSEUM
MAASTRICHT
Het doel van de samenwerking is:
1. Partijen wensen gezamenlijk gestalte te geven aan een structurele en kwalitatief
hoogwaardige presentatiefaciliteit voor moderne en hedendaagse beeldende kunst, in het
bijzonder van werken uit private collecties uit binnen- en buitenland in de aangewezen ruimtes
van Kasteel Wijlre, het Hedgehouse en het Koetshuis.
2. De in deze overeenkomst uitgewerkte activiteiten worden ontwikkeld ten einde het
programma een lokaal, regionaal en bovenregionaal karakter en uitstraling te geven.
3. Gestreefd wordt naar een brede toegankelijkheid voor het publiek en naar versterking van de
expositiemogelijkheden voor (jonge) professionele Limburgse kunstenaars, actief in de grote
regio waar Limburg deel van uitmaakt.
Stichting Bonnefantenmuseum Maastricht ontvangt van de Stichting Bonnenfanten-Hedge House
gedurende de looptijd van deze overeenkomst een vergoeding van de "out of pocket" kosten.
Stichting Bonnenfanten-Hedge House krijgt met ingang van 27 april 2012 de in het kasteel
Wijlre en het daar gerealiseerde Hedge House aanwezige kunstcollectie in bruikleen. De
bruikleen eindigt op 2 januari 2017.
Deze overeenkomst is onderdeel van een geheel van overeenkomsten dat gezamenlijk ertoe
strekt om hetgeen partijen tezamen met de heer en mevrouw Eijck-Voncken, de heer en
mevrouw Groot-Wijnands te Sittard en met de Provincie Limburg als doelstelling hebben
geformuleerd in de genoemde intentieovereenkomst d.d. 27 april 2011, namelijk de
instandhouding en het behoud van het s Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre', te realiseren.
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TOELICHTING BATEN

Opbrengsten van tentoonstellingen / projecten
Entreegelden
Huuropbrengsten
Projectbijdrage Doen

36.406
8.500
20.000
64.906

31.878
11.500
0
43.378

21.000
4.015
25.015

20.000
4.390
24.390

7.810
-7.810
0

0
0

Baten uit eigen fondsverwerving
Huuropbrengsten
Projectbijdrage Doen

Bijdrage Gemeente
Bijdrage Gemeente
Af: Bijdrage Gemeente ten behoeve van Kasteel Wijlre B.V.

Stichting Bonnefanten-Hedge House

- 25 -

Samenstellingsverklaring afgegeven

