
I\Ï{}*IK:D.E.Llïr*,*R'rlï..ÍJ *ttL $tï R$.N .E

JAARVERSLAG 2O2O

JAHRESBERICHT 2O2O



Balans per 31 decemb er 2024

Activa

Vlottende activa

Vordering

Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen

Schulden korte termiin

0

291

DI

0

t2r

_______l2L

3t-t2-2020

c

-246

367

tzt

3t-12-2019

€

-76

367

_*29r



Staat van baten en lasten 2020

Baten

Bijdragen conferentie

Exploitatiesubsidie

Lasten

Kosten Conferentie

Netwerkbijeenkomsten

Organisatiekosten

Overige kosten

Rente en bankkosten

2020

€

0.

20t9

c

0

q

0

121

49

170

-t- 170

0

0

0

430

119

s49

Resultaat



Toelichting op de jaarrekening

Aard van de activiteiten

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke en maatschappelijke aandacht en

belangstelling voor landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-

Nederland en Noordwest-Duitsland met hun cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

De stichting heeft de ANBI status.

Algemeen

Als gevolg van de COVID-I9 pandemie hebben er in het verslagjaar geen activiteiten
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn RI640 Organisaties zonder

winststreven.

De waardering van activa en passiva, alsmede het bepalen van het resultaat vindt plaats op

basis van historische kosten.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.

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

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zljn.



Toelichting op de balans per 3Ldecember 2020

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant €, t2r

Schulden korte termijn

Kosten website €____367

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Overige kosten

Assurantie e_____49_

Ê*__*49

Rente en bankkosten €. tzt

' Bestemming resultaat

Het resultaat over 2020 groot € -l- 170 zalten laste worden gebracht van het eigen vennogen.

Groningen,3 mei 2021.

Tido zu Inn- und Knyphausen - vice-voorzitter

Henk Steegstra * secretaris/penningmeester

Dietrich von Hake


