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BESTUURSVERSLAG 2020 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
In 2020 heeft de Stichting Leen de Broekert Fonds drie maal een bijdrage verstrekt 
aan (de ouders) van jongeren.  
 
Het ging in twee gevallen om een deel van de kosten van lessen viool en blokfluit 
aan de Zeeuwse Muziekschool en in een geval om de kosten van het lidmaatschap 
van het Zeeuws Jeugdorkest.  
 
Het aantal verzoeken om ondersteuning was betrekkelijk laag ondanks de verwachte 
inkomensgevolgen als gevolg van de Covid-19 pandemie en het feit dat de tarieven 
van de Zeeuwse Muziekschool gestegen zijn, met name voor kinderen uit gemeenten 
die niet (meer) deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van die school.  
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
dhr.    M.M.Steenbeek  voorzitter 
dhr.    A.P.J. de Kort  secretaris 
dhr.    H.E.K.Visser    penningmeester 
mevr. E.A.Binkhorst  lid 
 
Helaas is op 28 maart 2021 mevr. Binkhorst, initiatiefneemster van het Leen de 
Broekert Fonds, overleden. Het Fonds is haar veel dank verschuldigd en continueert 
in haar geest zijn werkzaamheden ten behoeve van de muzikale ontplooiing van 
jongeren uit Zeeland. 
 
 
 
 
 
 
 
Middelburg, 30 april 2021 

1



Stichting Leen de Broekert Fonds
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JAARREKENING 2020



Stichting Leen de Broekert Fonds

te Middelburg

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na bestemming saldo baten en lasten)

31.12.2020 31.12.2019

ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN 115.553 116.754

115.553 116.754

31.12.2020 31.12.2019

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 115.553 116.754

115.553 116.754
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Stichting Leen de Broekert Fonds

te Middelburg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 2020 2019

€ €

BATEN

Donaties 125 175

Benefiet concert 0 310

Rente banken 1 1

   

TOTAAL BATEN 126 486

                                      

LASTEN

Sponsorbijdrage Zeeuwse Muziekschool 0 (150)

Bijdrage contributie Stichting Zeeuws Jeugdorkest (110) 0

Bijdragen lesgelden muziekonderwijs (1.015) (923)

ICT kosten (27) (225)

Bankkosten (175) (175)

TOTAAL LASTEN (1.327) (1.473)

                                      

SALDO BATEN EN LASTEN (1.201) (987)
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Stichting Leen de Broekert Fonds

te Middelburg

ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ACTIVITEITEN

De stichting stelt zich conform artikel 2 van de op 1 maart 2010 opgestelde statuten met name ten doel: het

stimuleren van de studie van (klassieke) muziek door Zeeuwse jongeren in de leeftijdsgroep van zeven tot

en met zeven en twintig jaar, door - waar noodzakelijk en voor zover mogelijk - aanvullende financiële steun

te verlenen aan leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool of in Zeeland wonende leerlingen van andere

gekwalificeerde docenten bij het volgen van onderwijs in het bespelen van een instrument of van onderwijs

in solozang, en aan Zeeuwse jongeren bij opleiding tot beroepsmusicus aan een conservatorium of universiteit.

 

De financiering van deze bijdragen vindt plaats uit het vermogen, waarbij het aanvangsvermogen ad € 100.000

in stand zal worden gehouden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico op oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald

op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

BATEN en LASTEN

Het resultaat is het verschil tussen de BATEN en LASTEN over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen. BATEN zijn verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. LASTEN

die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend

zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
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Stichting Leen de Broekert Fonds

te Middelburg

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA   

Overige vorderingen en overlopende activa

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Liquide middelen

Betaalrekening Rabobank .504 8.636 8.635

Betaalrekening Rabobank .146 106.917 108.119

115.553 116.754

PASSIVA

Kapitaal

2020 209

€ €

Saldo per 1 januari 116.754 117.741

Saldo boekjaar (1.201) (987)

Saldo per 31 december 115.553 116.754
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Stichting Leen de Broekert Fonds

te Middelburg

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben geen belangrijke financiële gebeurtenissen na balansdatum plaats gevonden.

VASTSTELLING JAARREKENING 2020 DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR

De jaarrekening 2020 van Stichting Leen de Broekert Fonds, zoals opgenomen op de pagina's 1 t/m 5, is door het

Algemeen Bestuur in de bestuursvergadering op 30 april 2021 vastgesteld.

Middelburg, 30 april 2021

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Dhr. M.M. Steenbeek Dhr. A.P.J. de Kort Dhr. H.E.K. Visser
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