
Bestuursverslag

Kerngegevens

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Statutaire zetel Lichtenvoorde
Rechtsvorm Stichting

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde en het behartigen van de
belangen van de deelnemende corsogroepen. Daarnaast streeft de stichting er naar om haar positie op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultuureel Erfgoed Nederland te behouden.

Onderhavige stichting is opgericht bij akte d.d. 26 juli 1979, verleden voor notaris Paasschens te
Lichtenvoorde. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer
41038910.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter de heer H. ter Haar
Secretaris de heer B. Huinink
Penningmeester de heer J. Eppingbroek
Algemeen bestuurslid de heer R. Oonk, de heer T. Kroezen
Algemeen bestuurslid de heer C. Betting, mevrouw C. Dusseldorp - Lansink
Algemeen bestuurslid de heer E. Tanck, de heer E. Hulzink
Algemeen bestuurslid mevrouw M. Hubers, de heer R. Mellink

Subsidieregeling 
De subsidie van de gemeente bedraagt in 2020 € 43.075. 

Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 30.354. 
Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 3.208. 

De jaarrekening dient nog te worden vastgesteld door het bestuur. 

 

Lichtenvoorde, 22 maart 2021
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.164 3.825
Inventaris 406 812

3.570 4.637

Financiële vaste activa  (2)

Leningen u/g - 3.048

Vlottende activa

Voorraden  (3) 2.447 2.447

Vorderingen  (4)

Debiteuren 8.506 1.649
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 12.537
Overige vorderingen - 2.759
Overlopende activa 3.777 2.000

12.283 18.945

Liquide middelen  (5)

Rekening-courant bank 24.042 41.243

42.342 70.320
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Passiva

31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen  (6)

Statutaire reserves 4.285 5.385
Algemene reserves 26.069 21.761

30.354 27.146

Kortlopende schulden  (7)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 293 -
Overige schulden 11.695 43.174

11.988 43.174

42.342 70.320
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Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde

Lichtenvoorde

Staat van baten en lasten over 2020
(in euro's)

2020 2019

Ontvangsten evenement 20.011 152.913

Ontvangen subsidie 43.075 42.230

Totaal baten 63.086 195.143

Totaal lasten evenement 60.428 195.743

Saldo voor financiële baten en lasten 2.658 -600

Financiele baten en lasten 550 547

Saldo baten en lasten 3.208 -53



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Lichtenvoorde
Nummer Kamer van Koophandel 41038910

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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.

Het jaarrekeningregime voor micro rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon
van toepassing. 
Het bestuur heeft er echter voor gekozen om de jaarrekening op te maken op basis van het
jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:396.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

In 2020 het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen getroffen om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de
samenleving en de economie.
Op het moment van het opmaken van de jaarrekening heeft Covid-19 en de maatregelen nog geen directe
gevolgen voor de financiële performance van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Op termijn is het echter
mogelijk dat de afzet en/of de te realiseren prijzen in gevaar kan komen als zij haar producten niet kunnen
afzetten en de omzet komt stil te vallen. Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde heeft op dit moment ruim
voldoende buffer om aan haar verplichtingen te voldoen. Op korte termijn zal de focus liggen op beperking
van de uitgaande kasstromen. Er zijn naar verwachting geen verdere maatregelen benodigd. Mocht het nodig
zijn dan kan gebruik worden gemaakt van de door de overheid ter beschikking gestelde faciliteiten.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde 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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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de 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.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de 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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's 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.

Kortlopende schulden

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Kosten

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

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Huurders-investeringen  10
Inventaris  20

Financiële baten en lasten

Rentebaten en 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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