
ANBI-gegevens Douwe Kalma Stifting 2018

I. Naam van de instelling: Douwe Kalma Stifting

II. RSIN-nummer: 8051 55879

III. Post- en emailadres: Master Fopmawei 7, 9023 AJ Jorwert
ynfo@douwekalmastifting.nl

IV. Doelstelling:
Het doel van de Douwe Kalma Stifting is de bevordering van het Friese 
culturele  leven  in  het  Fries.  De  stichting  probeert  dat  doel  te 
bereiken  door  het  geven  van  financiële  steun  aan  activiteiten, 
publicaties en projecten.

V. Beleidsplan:
De Douwe Kalma Stifting werkt aan haar doel, zoals vastgelegd in de 
statuten, door publicaties, producties en evenementen die naar het 
oordeel  van  het  bestuur  dat  doel  bevorderen,  op  aanvraag  te 
ondersteunen met een bijdrage.
Het  bestuur  komt  daartoe  vier  keer  per  jaar  bijeen.  De  ingekomen 
aanvragen  worden  dan  besproken,  en  over  elke  aanvraag  wordt  een 
besluit genomen.
Bestuursleden die persoonlijk of uit een andere functie bij één van de 
aanvragen betrokken zijn, nemen niet deel aan de besluitvorming over 
de desbetreffende aanvraag. 
Incidenteel kan het bestuur besluiten op eigen initiatief activiteiten 
te organiseren of publicaties of producties te publiceren, als daarmee 
het doel van de stichting volgens het oordeel van het bestuur gediend 
wordt en de bekendheid van de stichting op een passende wijze vergroot 
wordt. 
Het bestuur streeft er naar het vermogen van de stichting intact te 
laten  en  enkel  de  inkomsten  uit  het  vermogen  te  gebruiken  voor 
bijdragen en bestuurskosten.
Dit beleidsplan is aangenomen in de bestuursvergadering van 28 oktober 
2013. Het gaat in op 1 januari 2014 en is geldig voor een periode van 
15 jaar.

VI. Samenstelling bestuur en functies:
Voorzitter: L.H. Westra
Secretaris: A. Kaspers
Penningmeester: A.C.J. Wijffels
Bestuurslid: J. Krol 
Bestuurslid: G.B. van der Wijk

VII. Beloningsbeleid: 
Er is geen personeel in dienst, bestuursleden krijgen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden voor de stichting. Wel kunnen gemaakte kosten 
vergoed worden.

VIII. Verslag van de activiteiten: 
Het  bestuur  heeft  in  2018  vier  keer  vergaderd.  De  vergaderingen 
stonden  met  name  in  het  teken  van  het  beoordelen  van  de 
subsidieaanvragen.  Ook  in  2018  konden  weer  een  heel  aantal  mooie 
initiatieven financieel ondersteund worden. Naast de behandeling van 
de aanvragen kwamen in de bestuursvergaderingen ook andere onderwerpen 
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aan de orde, waaronder de jaarrekening en het beleggingsbeleid.
 

IX. Financiële verantwoording

BALANS OP 31 DECEMBER 2018

31-12-2018
31-12-2017

  €   €

€
A C T I E F

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

deposito 0 230.000
vaste termijn sparen 610.000 610.000
spaarrekeningen 276.426 85.981

886.426 925.981

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad p.m. p.m.

Vorderingen

Overlopende activa 20.387 18.976

Liquide middelen

bank 49.333 7.545

956.146 952.502

P A S S I E F

EIGEN KAPTAAL/RESERVE 938.352 925.055

KORTLOPENDE SCHULDEN

bijdragen, subsidies 15.500 26.150
overlopende passiva 2.294 1.297

17.794 27.447

956.146 952.502



RESULTATEN REKENING

  2018 2017
€ €

Baten

financiële baten 26.092 31.049
andere baten 00 00

26.092 31.049

Lasten

bijdragen, subsidies en dergelijke 6.100 10.998
bestuurskosten 3.092 1.842
algemene kosten 3.603 4.953

12.795 17.793

RESULTAAT 13.297 13.256

TOELICHTING

Het resultaat over 2018 is bijna hetzelfde als in 2017. Zowel de baten als 
de lasten waren in 2018 lager dan in het jaar ervoor.

In 2018 is voor ongeveer 6.000 euro aan bijdragen, subsidies en dergelijke 
verstrekt  aan  tal  van  mooie  Friese  initiatieven  op  diverse  culturele 
gebieden.  De  bestuurs-  en  algemene  kosten  lagen  per  saldo  op  hetzelfde 
niveau.

Het positieve resultaat van circa 13.000 euro is toegevoegd aan het vermogen 
van de stichting. Eind 2018 bedroeg het vermogen van de stichting ongeveer 
938.000 euro.

Gezien  de  aard  en  omvang  van  de  activiteiten  stelt  de  stichting  geen 
begroting op voor het komende jaar. De rente baten liggen redelijk vast 
omdat het vermogen voor een belangrijk deel is vastgelegd in deposito˹s met 
een vaste rentevergoeding. De lasten vertonen al een aantal jaren een min of 
meer stabiel patroon. De uiteindelijke baten en uitgaven in 2018 lagen in 
lijn met de verwachting.


