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Samen met de Provincie Fryslân werken we door aan de realisatie van ‘Camera Batavia’
van Arjen Boerstra en ‘de Streken’ van Marc van Vliet.
Voor beide projecten is het vergunningstraject een ingewikkelde, wat geleid wordt door de
Provincie.

We realiseerden deel 2 van de route Bildtstars & Eigenheimers. Deze loopt van Firdgum
t/m Oudebildtzijl en sluit daarmee aan op de eerdere route die in Hallum start. Daarnaast
loopt de fondsenwerving voor Bildtstars & Eigenheimers in Groningen.

Voor ‘Dijk van een Wijf’ bleek de eerder beoogde locatie in Holwerd niet haalbaar en zijn
we op zoek gegaan naar een alternatief i.s.m. het Wetterskip. Een mogelijke nieuwe locatie
lijkt gevonden in Blije.

We hebben een nieuw project ontwikkeld: ‘Gemalen Verhalen’. Na het schrijven van een
projectplan voor de eerste fase van dit project is bijbehorende financiering gevonden en
wordt nu een route langs verschillende waterwerken in gemeente Waadhoeke ontwikkeld
samen met het Wetterskip en Merk Fryslân.

‘Lightlines’ is een ander nieuw project dat we samen met dorpsbelang Ferwert-
Hegebeintum en kunstenaar Rob Sweere hebben ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een
projectplan met begroting en definitief ontwerp. De Provincie doet een eerste check m.b.t.
de vergunningenprocedure. Daarna presenteren we het plan aan de dorpsbewoners in
Ferwert en moet fondsenwerving opgestart worden.

We ontvingen een opdracht van LF2028 voor het schrijven van een plan voor een ‘spektakel’
in de stad Leeuwarden tijdens de eerste triënnale in 2022.
We presenteerden ‘het wandelende bos’ en ‘the rest is history’, zoals ze zeggen.
We kijken uit dit project samen met ARCADIA te realiseren.

2020

Bestuursverslag Bestuursverslag

2020
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Daarnaast onderhielden we de contacten met de werkgroepen van Terp fan de Takomst in
Blije en de Kromme Horne in Wierum. Financiering voor de Terp lijkt helemaal rond en
vergunningsaanvragen ingediend. Het project in Wierum is opgeknipt in twee fases en lijkt
financiering voor de eerste fase rond. Het vergunningentraject voor dit project is een
ingewikkelde waardoor realisatie nog onzeker lijkt.

Het Creative Europe project ‘Off Season Art Gardening’ zou ons dit jaar naar Ukmerge in
Litouwen brengen voor een artist in residence en study visit. Dit ging helaas niet door en is
uitgesteld tot volgend jaar. Ondertussen zijn wél onze dames van Jan Ketelaar in een park in
Mariestad, Zweden te bewonderen via augmented reality.

We werkten aan een nieuw project in Groningen, gemeente het Hogeland, met kunstenaar
Theun Mosk: ‘Soundings’. Een project waarin we samenwerken met Robert Wilson en het
Groninger Museum. De eerste fase ronden we af. Schrijven projectplan, onderzoek naar
locaties, betrekken van diverse organisaties en schetsontwerp van de objecten.

We onderhouden contact met het Groninger Landschap over de herinrichting van de Kleine
Polder en het kunstproject van Observatorium, de Golf van Termunterzijl. Hiervoor is de
financiering rond en wachten we het vergunningentraject af.
Verder heeft Joop dit jaar diverse workshops gegeven en rondleidingen verzorgd.

Ook schreven we samen met Blueyard de aanvraag voor de 4-jarige subsidieregeling
Kunstinfrastructuur van de Provincie. Deze is helaas niet toegekend.
Naar aanleiding van diverse gesprekken met Provincie, Gedeputeerde Poepjes, diverse
gemeentes en organisaties blijven we geloven in een toekomst voor Sense of Place en
onderzoeken we opnieuw naar een passende aanpak voor de komende jaren.

Leeuwarden, 1 juni 2021 

W. Gooren, bestuurder
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Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Belastingen en sociale lasten 6.762 58.150 
Overlopende activa 48.112 110.928 

54.874 169.078 

Liquide middelen 2 101.387 14.897 

156.261 183.975 

Balans per 31 december 2020
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Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

Reserves en fondsen 3

Overige reserves -10.052 46.273 

-10.052 46.273 

4

Crediteuren 18.224 79.509 
Overlopende passiva 148.089 58.193 

166.313 137.702 

156.261 183.975 

Balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting 2020 Begroting 2020 2019

Baten 5 124.968 200.000         467.666 

124.968 200.000         467.666 
Overige lasten: 7

Besteed aan doelstelling 174.018 207.000         335.928 
Kosten beheer- en administratie 8.513 12.000           18.039 

Som van de lasten 182.531 219.000         353.967 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.414 - 
Rentelasten en soortgelijke kosten -177 -                -234 

Financiële baten en lasten 8 1.237 -                -234 

Resultaat -56.326 -19.000         113.465 

Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging / onttrekking aan: 

-56.326         -19.000         113.465         
p -56.326       -19.000       113.465         
- Overige reserves

Staat van baten en lasten 2020 Staat van baten en lasten 2020
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Sense of Place

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Leeuwarden

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

65634187

Activiteiten

Vestigingsadres

Snekertrekweg 1-211
8912 AA Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het bevorderen van culturele landschapsontwikkeling en -beleving.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bijzondere van het UNESCO Werelderfgoed Waddengebied op de voorgrond te plaatsen;
b. het leveren van een landschapsgerichte en structurele bijdrage aan het ontwikkelen en realiseren van de Waddenroute;
c. het plegen van (culturele) interventies die de symbiotische relatie tussen mens en natuur zichtbaar maken; 
d. activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan bewustwording, natuurbescherming en economische ontwikkeling in het gebied; 
e. het ontwikkelen van projecten en alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De stichting is opgericht per 23 maart 2016 en heeft sinds 1 januari 2017 een ANBI-status.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Continuïteit

Continuïteit, grondslag van waardering

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Schattingswijzigingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1: Kleine organisaties-zonder-winststreven.

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Aangezien er sprake is van negatieve reserves en fondsen per balansdatum zou er twijfel kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Gezien de samenwerking met de Provincie, de mogelijkheden qua financiering die
uitvoerig worden onderzocht en de ambitite van de stichting blijkt dat de duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting
voor de komende periode(n) mogelijk is. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief transactiekosten
indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de stichting 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.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Reserves

Overige reserves

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Onder lasten wordt verstaan de kosten besteed aan de doelstelling tegen inkoopwaarde.

Als bate in het boekjaar wordt verantwoord de toegezegde subsidies zoals blijkt uit de beschikking en de verstuurde facturen voor
geleverde diensten. Als kosten worden genomen de kosten, welke rechtstreeks samenhangen met de exploitatie, dan wel als
indirecte kosten op het boekjaar betrekking hebben, de waarderingsgrondslagen van de balans in aanmerking nemend.

Onder baten wordt verstaan de toegezegde subsidies, zoals blijkt uit de toezeggingsbrieven, en de aan derden in rekening gebrachte
bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

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

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

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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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en sociale lasten 6.762 - 6.762 58.150 
Overlopende activa 48.112 - 48.112 110.928 

54.874 - 54.874 169.078 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting 6.762 8.150 
Teveel afgedragen omzetbelasting 2018 - 50.000 

6.762 58.150 

Overlopende activa

Nog te ontvangen Creative Industries - 2.874 
Nog te ontvangen Waddenfonds 33.000 66.000 
Vooruitbetaalde huur beelden WOHW 6.764 1.766 
Nog te ontvangen Ministerie BZK - 20.000 
Vooruitbetaalde bedragen B&E Groningen - 1.335 
Nog te ontv Off Season Art Mariestadt - 7.453 
Nog te ontv Off Season Art Provincie - 10.000 
Nog te ontv Gemeente Súdwest-Fryslân - 1.500 
Nog te versturen facturen 8.348 - 

48.112 110.928 

2) Liquide middelen

Rabobank 3407 325 39 101.387 14.897 

PASSIVA

3) Reserves en fondsen

Recapitulatie van het reserves en fondsen

Overige reserves -10.052 46.273 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Resultaatbestemming

#
Overige reserves 2020 2019

Stand 1 januari 46.273 -67.193 
Algemene reserve - overige toevoegingen -56.325 113.466 

Stand 31 december -10.052 46.273 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 18.224 79.509 
Overlopende passiva 148.089 58.193 

166.313 137.702 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren 18.224 79.509 

Overlopende passiva

Vooruitontvangen OffSeasonArtGardening 1.944 - 
Vooruitontvangen Soundings 15.000 - 
Vooruitontvangen Gemalen Verhalen 10.000 - 
Door te zetten bedrag Groninger Landschap (bij aanvang project) 25.000 25.000 
Te betalen accountantskosten 8.500 8.450 
Nog te betalen kosten creatief directeur 5.000 5.000 
Nog te betalen RvT vergoedingen      - 4.500 
Vooruitontvangen bedragen (Rabobank) 82.645 - 
Nog te betalen office managementkosten - 1.600 
Vooruitontvangen bedragen B&E - 13.643 

148.089 58.193 

Aan het Stichtingsbestuur wordt voorgesteld het negatieve saldo over 2020 als volgt te verdelen:

Onttrekking aan de overige reserve van € 56.326.

In de balans per 31 december 2020 is dit voorstel reeds verwerkt.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huur De Fabriek

Huur beelden Wachten op Hoog Water

Er wordt een ruimte in 'De Fabriek' in Leeuwarden gehuurd. De stichting ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. De huur 
bedraagt € 311,20 per maand inclusief btw per ultimo boekjaar. De bijkomende facilitaire kosten bedragen maandelijks € 260,31 
inclusief btw.

Er is een mondelinge huurovereenkomst afgesloten met Potzenmakerij Ketelaar voor de huur van 2 beelden voor het project 
'Wachten op hoog Water'. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 juni 2018 en eindigende 
op 31 mei 2023. Wanneer de huurder de huurovereenkomst niet opzegt, kan deze huurperiode voor 5 jaren stilzwijgend worden 
verlengd. Na het verstrijken van de tweede huurtermijn wordt de huur telkens voor een termijn van 5 jaar voorgezet, tenzijn de 
huurder de huur tegen het einde van een termijn opzegt bij aangetekende brief of deurwaardersexploot met inachtneming van een 
termijn van tenminste 6 maanden. 

De huurprijs bedraagt voor de periode 1 juni 2018 tm 31 mei 2023 € 19.992 per jaar, vermeerderd met de daarover te berekenen 
omzetbelasting.

Huurder heeft vanaf het moment dat het tweede beeld van de magere vrouw op de Waddenzeedijk bij Holwerd is geplaatst en 
vervolgens gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst het recht door een schriftelijke mededeling aan verhuurder te 
kennen te geven dat huurder de beelden wenst te kopen. Partijen hebben afgesproken dat de prijs € 222.500 excl. btw bedraagt. 
Deze koopprijs zal jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na ingangsdatum van deze koopoptie, worden geindexeerd, op dezelfde 
wijze als de huurprijs. Indien huurder eigenaar is geworden van de beelden en deze wenst te verkopen, dan is zij verplicht de 
beelden eerst aan verhuurder te koop aan te bieden, middels schriftelijke verklaring.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Begroting 2020 2020 2019    
5) Baten

Baten van bedrijven 200.000 90.992 82.645 
Baten als tegenprestatie voor producten/diensten -                1.543 80.818 
Baten van loterijorganisaties -                6.003 12.449 
Baten van andere organisaties zonder winsstreven -                22.275 76.634 
Baten van subsidies van overheden -                4.155 215.120 

200.000         124.968 467.666 

6) Directe lasten

Besteed aan doelstelling - Projectlasten 65.000           45.030 111.249 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten van bedrijven

Rabobank ondersteuning 200.000         165.289 82.645 
Nog te factureren bedragen -                8.348 - 
Vooruitontvangen bedrag Rabobank -                -82.645 - 

200.000       90.992 82.645 

Baten als tegenprestatie voor producten/diensten

Baten divers -                43 3.744 
Opbrengst Tour de Joop -                - 1.440 
Project Westerzeedijk Harlingen -                1.500 12.653 
Vooruitontvangen bedragen Beringer Hazewinkel -                - 4.281 
Vooruitontvangen bedragen Groninger Land -                - 4.700 
Doorontwikkeling Iconische projecten -                - 54.000               

-              1.543 80.818 

Baten van loterijorganisaties

Bildstars en Eigenheimers Bankgiro Loterij -                6.003 - 
Vooruitontv bedragen B&E - Bankgiroloterij -                - 12.449 

-              6.003 12.449 

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Begroting 2020 2020 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Bildstars en Eigenheimers VSB Fonds -                4.775 - 
Vooruitontv bedragen B&E - VSB -                - 9.912 
Nog te ontvangen bedrag Creative Industries -                - -3.500 
Dobbepaarden 2 -                - 45.222 
Beringer Hazewinkel - financiering -                - 25.000 
Soudings -                27.500 - 
Gemalen Verhalen -                15.000 - 
Vooruitontvangen bedrag Soundings -                -15.000 - 
Vooruitontvangen bedrag Gemalen Verhalen -                -10.000 - 

-              22.275 76.634 

Baten van subsidies van overheden

Leeuwarden Fryslan 2018 -                - 23.315 
Nog te ontvangen Leeuwarden Fryslan 2018 -                - -28.315 
Nog te ontvangen Waddenfonds - Kwelderbeleving -                -33.000 66.000 
Nog te ontvangen Ministerie BZK -                - 20.000 
Waddenfonds -Terp fan de Takomst -                - 5.000 
Bildstars en Eigenheimers -                13.815 - 
Waddenfonds - Kromme Horne -                - 5.000 
Groninger Landschap - Golf van Termunterzeil -                - 4.700 
We Wolle us Klaai werom -                - 5.000 
Ministerie Binnenlandse zaken -                - 80.000 
Opbrengst conferentie basisscholen -                875 - 
Opbrengst off season art gardening -                9.609 9.474 
Triënnale 2022/LF 2028/Wandelend Bos -                16.300 - 
Nog te ontv Off Season Art Mariestads -                - 7.453 
Nog te ontv Off Season Art Provincie -                - 10.000 
Nog te ontv Gemeente Súdwest-Fryslân -                -1.500 1.500 
Vooruitontvangen bedrag OSAG -                -1.944 - 
Vooruitontvangen bedragen B&E -                - 5.993 

-              4.155 215.120 
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Begroting 2020 2020 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

Besteed aan doelstelling - Projectlasten

Inkoop Blije Kerk -                - 626 
Bildstars en Eigenheimers 43.000           21.836 28.354 
Waddencompositie -                - 532 
On tour met Joop -                - 1.318 
We Wolle Us Klaai Werom -                - 1.188 
Leven onder aan de Dijk -                - 3.904 
Beringer Hazewinkel Groningen -                - 2.720 
Expeditite Waddenland -                - 110 
Dobbepaarden -                - 4.000 
Kosten Waddenfonds/Kwelderbeleving - De Streken -                - 68 
Kosten Waddenfonds/Kwelderbeleving - Camera Batavia -                - 4.475 
Kosten Waddenfonds/Kwelderbeleving - Wachten op Hoog Water 22.000           19.992 22.425 
Kosten Waddenfonds/Kwelderbeleving - RHK -                - -61.537 
Project Westerzeedijk Harlingen -                - 3.245 
Golf van Termunterzeil -                - 5.465 
Kromme Horne -                -5.795 11.590 
Triënnale 2022/LF 2028/Wandelend Bos -                5.310 - 
Dobbepaarden 2 -                - 58.472 
Off season art gardening -                - 20.906 
Feadship Makkum -                - 2.500 
Soundings -                3.011 - 
Gemalen Verhalen -                676 - 
Kosten algemeen laag -                - 888 

65.000           45.030 111.249 

Gemiddeld aantal fulltime werknemers

Toelichting

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Besteed aan doelstelling - overige personeelskosten

Kosten organisatie ondersteuning -                16.397 24.951 
Kosten programma manager -                - 35.498 
Office management kosten 44.000           33.100 42.350 
Kosten zakelijk directeur 7.000             - 40.108 
Kosten creatief directeur 73.000           60.000 73.931 

124.000         109.497 216.838 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Begroting 2020 2020 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting

Besteed aan doelstellingen - Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden -                84 55 
Telefoonkosten -                - 217 
Porti en vrachtkosten -                7 - 
Abonnementen & contributies -                42 135 
Kleine aanschaffingen -                9 25 
Overige kantoorkosten -                8 - 

-                150 432 

Besteed aan doelstelling - algemene kosten

Huur gebouwen 10.000           7.516 7.863 
Representatiekosten -                36 186 
Advieskosten -                926 9.375 
Zakelijke belastingen -                8 - 
Assurantien algemeen -                760 757 
Reclame 6.000             1.578 2.339 
Onderhoud gebouwen 225 - 
Reis- en verblijfkosten -                2.471 20.101 
Teveel afgedragen omzetbelasting 2017 (2019: 2018) -                -10.211 -55.533 
Overige algemene kosten 2.000             10.288 9.257 
BTW correctie ivm vrijgestelde omzet -                5.744 13.064 

18.000           19.341 7.409 

Toelichting

Kosten beheer- en administratie
Accountantskosten (inclusief administratie)     12.000 8.513                 18.039 

pppppppppppppppppppp
xxxxxxxxxxxxx x x x x x x

De overige personeelskosten zijn nu geheel gerubriceerd onder de personeelskosten. In werkelijkheid kunnen deze ook deels 
worden toegerekend aan de projecten.

De teruggaven omzetbelasting 2017/ 2018 betreft de teveel afgedragen omzetbelasting over deze jaren. Door het categoriseren 
van bepaalde ontvangsten als financiering en door de samenhang tussen bepaalde projecten kon er voorheffing over 2017 en 
2018 worden teruggevraagd. In 2019 en 2020 zijn er diverse overleggen geweest met de fiscus. De teveel afgedragen 
omzetbelasting is uitgekeerd in 2020.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Begroting 2020 2020 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

8) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.414 - 
Rentelasten en soortgelijke kosten -                -177 -234 

Per saldo een baat / last -                1.237 -234 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente en kosten fiscus -                1.414 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening courant -                177 234 

Leeuwarden, ………….. 2021

W. Gooren, bestuurder

H.S. Deinum, voorzitter RvT

x
H.J. Venema, lid RvT

J. van Dijk, lid RvT

B. de Vries, lid RvT

J.L. Pálsdóttir, lid RvT
x
x
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