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Aan het bestuur van
Stichting Professor van Winter Fonds
Ter attentie van W.M. Witteveen
Cornelis van Steenishof 36
2341 PN  Oegstgeest

Den Haag, 10 juni 2021

Jr20088404/PK/KZ

Geachte heer Witteveen,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting
Professor van Winter Fonds te Oegstgeest.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Professor van Winter Fonds te Oegstgeest is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2020 en de staat van baten en lasten 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. 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 zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Professor van Winter Fonds.

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 van 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.
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ALGEMEEN

Activiteiten
Het Stichting Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-
1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd in 1990
opgericht, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds verleent financiële steun aan
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis. 

ANBI
Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting Professor van Winterfonds
gerangschikt als ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er
een algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en
erfstellingen. Voor de schenker zijn, door de rangschikking als ANBI, de aan Stichting Professor van
Winterfonds gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of
artikel 16 Wet VPB 1969. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

drs. P.A. Kreukniet RA
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BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie
De stichting is 21 december 1990 opgericht.

De doelstelling
Het Stichting Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-
1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd in 1990
opgericht, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds verleent financiële steun aan
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

Financiële informatie
In 2020 heeft Stichting Professor van Winter Fonds in totaal € 39.000 toegezegd aan giften. Deze
toezeggingen zijn in 2020 ten laste van de Staat van baten en lasten gebracht. Hiervan is in totaal €
20.500 uitgekeerd in 2020.

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is SHF gerangschikt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er een algehele
vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen.
Voor de schenker zijn, door de rangschikking als ANBI, de aan SHF gedane schenkingen fiscaal
aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB 1969.

De belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede
de financiële vertaling daarvan
Beleidsdoelstelling ongewijzigd voor 2021.

Oegstgeest, 10 juni 2021

A.F. Heerma van Voss
Voorzitter

W.M. Witteveen
Penningmeester

M.J. Teeuwen
Secretaris
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

(na resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 2.466.349 2.034.403

Vlottende activa

Liquide middelen 2 152.253 699.806

2.618.602 2.734.209

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 2.577.602 2.652.008

Kortlopende schulden 4 41.000 82.201

2.618.602 2.734.209
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020
Begroting

2020 2019
€

€

€

Baten 5 2.200 - 2.575

Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstellingen 6 39.000 25.000 83.275
Lasten van de eigen organisatie 7 3.581 5.000 3.983

Totaal van som der kosten 42.581 30.000 87.258

Totaal van bedrijfsresultaat -40.381 -30.000 -84.683

Opbrengst van effecten 8 51.974 40.000 92.214
Waardeveranderingen van effecten 9 -85.999 70.000 163.077

Financiële baten en lasten -34.025 110.000 255.291

Totaal van netto resultaat -74.406 80.000 170.608

Resultaatbestemming
Overige reserve -74.406 170.608
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat -40.381 -84.683

Verandering in werkkapitaal
Toename (afname) van overige schul-
den

4  

-41.201 42.201

Totaal van kasstroom uit bedrijfsope-
raties -81.582 -42.482

Opbrengst van effecten 8  51.974 92.214

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten -29.608 49.732

Totaal  van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten

Verwerving van financiële vaste activa 1  -2.425.215 -
Ontvangsten uit hoofde van ver-
vreemding van financiële vaste activa

1  

1.907.270 300.000

Totaal  van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten -517.945 300.000

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen -547.553 349.732

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 699.806 350.074
Toename (afname) van geldmiddelen -547.553 349.732

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 152.253 699.806
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Professor van Winter Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Cornelis van Steenishof 36,
2341 PN te Oegstgeest en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 804157224.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Het Stichting Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-
1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd in 1990
opgericht, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds verleent financiële steun aan
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is SHF gerangschikt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er een algehele
vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen.
Voor de schenker zijn, door de rangschikking als ANBI, de aan SHF gedane schenkingen fiscaal
aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB 1969.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Professor van Winter Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met
inachtneming van de voorschriften volgens Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving
inzake Organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Financiële vaste activa
Effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd op de marktwaarde per balansdatum.
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

Kortlopende schulden
Van een verplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een bijdrage toe te kennen.
De toekenning is een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting, al dan niet verbonden aan
specifieke voorwaarden. Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen.

De bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. In de balans wordt rekening gehouden met de aan een periode toe
te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Dividenden van effecten en couponrente van obligaties worden in de staat van baten en lasten
verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op marktwaarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1  Financiële vaste activa
Overige effecten 2.466.349 2.034.403

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige effecten
Beleggingsfondsen 2.466.349 -
Aandelen - 1.236.754
Obligaties - 797.649

2.466.349 2.034.403

In 2020 zijn de posities in aandelen en obligaties verkocht. De opbrengsten zijn gebruikt voor
investeringen in beleggingsfondsen.

2020 2019

€ €

Aandelen
Boekwaarde per 1 januari 1.236.754 1.109.901
Waardeveranderingen aandelen 65.508 126.853
Desinvesteringen -1.302.262 -

Boekwaarde per 31 december - 1.236.754

2020 2019

€ €

Obligaties
Boekwaarde per 1 januari 797.649 1.061.425
Waardeveranderingen obligaties -192.641 36.224
Desinvesteringen -605.008 -300.000

Boekwaarde per 31 december - 797.649

2020 2019

€ €

Beleggingsfondsen
Boekwaarde per 1 januari - -
Investeringen 2.425.215 -
Waardeveranderingen beleggingsfondsen 41.134 -

Boekwaarde per 31 december 2.466.349 -
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2  Liquide middelen
Van Lanschot effectenrekening 22.657 491.660
Van Lanschot spaarrekening 96.055 196.055
Van Lanschot rekening-courant 33.541 12.091

152.253 699.806
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

PASSIVA 

3  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige reser-
ve

€

Stand per 1 januari 2020 2.652.008
Uit resultaatverdeling -74.406

Stand per 31 december 2020 2.577.602

31-12-2020 31-12-2019

€ €

4  Kortlopende schulden
Te betalen subsidies, giften 41.000 82.201
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

5  Baten
Ontvangen giften 2.200 - 2.575

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

6  Lasten uit hoofde van de doelstellingen
Subsidies, giften 39.000 25.000 83.275

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

7  Lasten van de eigen organisatie

Verkoopkosten - - 34
Algemene kosten 3.581 5.000 3.949

3.581 5.000 3.983

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

Algemene kosten
Kosten effectenbeheer en bankkosten 3.449 5.000 3.886
Overige algemene kosten 132 - 63

3.581 5.000 3.949

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

8  Opbrengst van effecten
Opbrengst van effecten en obligaties 51.974 40.000 92.214

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

Opbrengst van effecten en obligaties
Dividend aandelen 29.704 20.000 45.484
Couponrente obligaties 22.270 20.000 46.730

51.974 40.000 92.214
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Stichting Professor van Winter Fonds     Jaarrekening 2020
Oegstgeest Geen accountantscontrole toegepast

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

9  Waardeveranderingen van effecten
Waardeveranderingen van effecten en obligaties -85.999 70.000 163.077

2020
Begroting

2020 2019

€ € €

Waardeveranderingen van effecten en obligaties
Waardeveranderingen aandelen 65.508 30.000 126.853
Waardeveranderingen obligaties -192.641 20.000 36.224
Waardeveranderingen beleggingsfondsen 41.134 20.000 -

-85.999 70.000 163.077

Oegstgeest, 10 juni 2021

A.F. Heerma van Voss M.J. Teeuwen W.M. Witteveen
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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