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Jaarrekening 2019 - Stichting Nederlandse Biografieprijs

Bestuursverslag

Sinds 31 januari 2018 bestaat het Bestuur uit:
Mevrouw M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten                   - Voorzitter
De heer R.E. Rogaar                                                         - Penningmeester
Mevrouw C.W.K.M. Massier                                                           - Secretaris
De heer H.J. Jens - Bestuurslid
Mevrouw M.J.M.P. Meurs - Bestuurslid
De heer E.J.A. de Jager - Bestuurslid

In 2019 zijn er geen prijzen uitgekeerd.

’s-Gravenhage,  augustus 2020

Marlies Veldhuijzen van Zanten Roelf Rogaar

Voorzitter Penningmeester

Namens het Bestuur van de Stichting,

De Stichting is 24 december 2008 opgericht onder de naam Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs, per 31 

januari 2018 is de naam gewijzigd naar Stichting Nederlandse Biografieprijs. De Stichting is gevestigd aan de 

Koninginnegracht 5 te Den Haag. De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De Stichting is opgericht om eenmaal per twee jaar een prijs uit te loven voor de beste Nederlandstalige 

biografie. De Stichting ziet de biografie  als hét genre dat binnen onze literatuur een waardevolle bijdrage levert 

in de vergroting van kennis over onze eigen geschiedenis. De biografie vertelt ons over hen die veel betekend 

hebben. Tegelijk ontsluit zij vanuit het perspectief van het persoonlijke het grotere verhaal over ons verleden. 

Zowel geschiedkundig als maatschappelijk is de biografie dan ook van grote betekenis. Om de biografie als genre 

te stimuleren reikt de Stichting de Biografieprijs uit.

De activiteiten van de Stichting en het Bestuur zijn over 2019 met name gericht geweest op de toekenning en 

uitreiking van de prijs in september 2020.

Vanaf de datum van oprichting heeft de Stichting de ANBI-status. Per 1 januari 2012 heeft de Stichting ook de 

culturele ANBI-status. Het RSIN van de stichting is: 820238387.

Er zijn geen werknemers in dienst bij de Stichting. Alle betrokken bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 0 13.500
0 13.500

Liquide middelen 14.971 2.767

Totaal activa 14.971 16.267
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PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal 1 1
De Jager Fonds 14.220 14.630

14.221 14.631

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 750 1.636
750 1.636

Totaal passiva 14.971 16.267
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Staat van baten en lasten over 2019 (2018)

2019 2018

€ € € €

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 1.000 24.000
Som der baten 1.000 24.000

Lasten

Overige lasten 1.410 22.946
Som der lasten 1.410 22.946

Resultaat boekjaar -410 1.054

Verwerking van het resultaat

Toevoeging aan/onttrekking van overige reserves 0 0
Toevoeging aan/onttrekking van De Jager Fonds -410 1.054

-410 0
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Toelichting

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nederlandse Biografieprijs (voorheen Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema 

Prijs), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, bestaan voornamelijk uit het toekennen en uitreiken van een 

of meer literatuurprijzen en/of filmprijzen en het verrichten van alle werkzaamheden die hiermee verband 

houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, dit alles in de meest ruime zin van het woord. De Stichting is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332648. De stichting is opgericht bij 

notariële akte van 24 december 2008. 

Begroting

De begroting is niet taakstellend, derhalve is vermelding van de begroting achterwege gelaten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder 

winststreven”.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van 

de uitstaande vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Giften en donaties worden toegerekend aan het jaar waarin deze bijdragen worden ontvangen c.q. het 

jaar waarover deze zijn toegezegd.

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar waarop deze 

betrekking hebben. Eventuele correcties op subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies 

definitief worden vastgesteld.

De overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de activa 2019 2018
€ €

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 0 13.500
0 13.500

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen giften 0 13.500

0 13.500

Toelichting op de passiva

Stichtingskapitaal

Het verloop van het stichtingskapitaal kan als volgt worden weergegeven:

2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 1 13.577
Resultaatbestemming 0 0
Overige mutaties 0 -13.576
Stand per 31 december 1 1

De Jager Fonds

Stand per 1 januari 14.630 0
Resultaatbestemming -410 1.054
Overige mutaties 0 13.576
Stand per 31 december 14.220 14.630

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen administratie- en advieskosten 750 1.300
Overige nog te betalen bedragen 0 336

750 1.636

De overige schulden en overlopende passiva hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2019 geheel ten laste te brengen aan het De Jager Fonds. 

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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2019 2018
€ €

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving

Stichting Hinderrust 1.000 1.000
PJ Rogaar Stichting 0 1.500
Stichting Beau Lieu et Beaux Arts 0 2.500
Stichting Van Rees-Klatte 0 2.500
Stichting Orlanda Goban 0 3.000
Prins Bernhard Cultuurfonds 0 5.000
De Nederlandse Bank N.V. 0 5.000
Stichting Elise Mathilde Fonds 0 3.500

1.000 24.000

Aan de verkregen giften zijn geen voorwaarden verbonden.

Overige lasten

Uitgekeerde geldprijzen 0 15.000
Kosten prijsuitreiking 0 5.482
Kosten internet en bank 508 289
Accountants-/administratiekosten 902 1.300
Overige algemene kosten 0 875

1.410 22.946

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
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Overige toelichtingen

Bezoldiging van bestuurders

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Personeelsleden

De stichting heeft geen personeelsleden.

Ondertekening van de jaarrekening

’s-Gravenhage,    augustus 2020

Marlies Veldhuijzen van Zanten Roelf Rogaar

Voorzitter Penningmeester
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