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Verslag van het bestuur 
 
Het bestuur 
Het bestuur van Stichting Het Alphons Diepenbrock-Fonds (ADF), gevestigd te Amsterdam, 
bestaat uit de volgende leden: 
Dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, voorzitter 
Drs. Anja J. Wester, secretaris 
Dr. Florian J. Diepenbrock, penningmeester 
Drs. Michael G.J.M. Nieuwenhuizen 
Drs. Maarten J. Steemers 
 
Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar 7x vergaderd via ZOOM: op 27 maart, 24 juni, 9 
september, 25 september, 14 oktober, 18 november en 16 december. 
 
Doelstelling van de stichting 
De stichting heeft ten doel het verspreiden en bekendmaken van het oeuvre van Alphons 
Diepenbrock. De stichting probeert haar doel te bereiken o.a. door het drukken en verspreiden 
van partituren, de klavier-uittreksels, de afzonderlijke vocale en instrumentale partijen van alle 
door de componist Alphons Diepenbrock in manuscript nagelaten werken, alsmede van 
eventuele bewerkingen. 
Sinds 2008 is het ADF erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
Verslag over de gang van zaken in 2020 
Na de veelheid aan activiteiten in 2012 wegens de viering van de 150ste geboortedag van 
Alphons Diepenbrock staan de jaren erna in het teken van nadenken over de rol van de 
stichting bij de herdenking in 2021 van het overlijden van Alphons Diepenbrock in 1921. Een 
actieve rol zal afhankelijk zijn van de beschikbare geldmiddelen. Zoveel mogelijk wordt 
geprobeerd dirigenten en orkesten geïnteresseerd te krijgen in het uitvoeren van werk van 
Alphons Diepenbrock in het gedenkjaar. 
 
Eind 2019 is contact gelegd met Toccata Press in Londen voor het publiceren van de 
Engelstalige vertaling van Leo Samama’s monografie. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2020 
overeenstemming is bereikt met Toccata Press en met de beoogde vertaler. De vertaler Brent 
Annable is inmiddels al enthousiast aan de slag gegaan. Er wordt naartoe gewerkt om in 
september 2021 de vertaling van de monografie te lanceren. 
 
In 2020 is ook de website www.alphonsdiepenbrock.nl vertaald en is de tweetalige versie 
(Nederlands/Engels) gelanceerd. 
 
Amsterdam, 26 maart 2021 
Namens het bestuur 
Drs. Anja J. Wester 
Secretaris 

  

http://www.alphonsdiepenbrock.nl/
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Jaarrekening 

 

Balans op 31 december 2020 
 

  31 december 2020 31 december 2019 
   EUR  EUR 
      
Vlottende activa      
Liquide middelen 2  5.177  11.544 
Nog te ontvangen royalties   200  100 
   

 
 

 

   5.377  11.644 
   

 
 

 

 
Eigen vermogen      

• Algemene reserve 3  3.856  6.752 

      
Bestemmingsfondsen 4     

• Website   1.471  1.842 

• Monografie   -  3.000 

      
Nog te betalen kosten   50  50 
   

 
 

 

   5.377  11.644 
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

 

  Begroting Exploitatie Exploitatie 
  2020 2020 2019 
  EUR EUR EUR 
     
Baten      
Baten   500 524 100 
Donaties voor vertaling monografie  - 2.000 - 
  

   

Totaal baten  500 2.524 100 
     
Lasten     
Bestuurskosten  100 - 107 
Onderhoud website  350 371 69 
Bevoorschotting Toccata Press, UK  - 8.323 - 
Algemene kosten  50 - -37 
Bankkosten  100 97 81 
  

   

Totaal lasten  600 8.791 220 
  

   

Resultaat voor verdeling  -100 -6.267 -120 
  

   

Onttrekking Bestemmingsfonds website  350 371 69 
Onttrekking Bestemmingsfonds monografie, netto  - 3.000 - 
  

   

Resultaat na verdeling  250 -2.896 -51 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 

1. Algemeen 
Doelstelling 
De Stichting Het Alphons Diepenbrock-Fonds is opgericht op 13 oktober 1921. Blijkens de 
statuten zijn de doelstellingen van de stichting het verspreiden en bekendmaken van het 
oeuvre van Alphons Diepenbrock. De stichting probeert haar doel te bereiken o.a. door het 
drukken en verspreiden van partituren, de klavier-uittreksels, de afzonderlijke vocale en 
instrumentale partijen van alle door de componist Alphons Diepenbrock in manuscript 
nagelaten werken, alsmede van eventuele bewerkingen. 
 
Continuïteit 
Het resultaat van de stichting wordt overwegend bepaald door de doorlopende kosten van 
bestuur en beheer. Indien en voor zover speciale projecten worden geëntameerd, wordt voor 
deze projecten specifieke financiering gezocht. 
 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
stichting. 
 
Schattingen  
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
directie 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 inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Stelselwijzigingen 
Gedurende het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. De gehanteerde 
grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 

2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen zoals hierna 
uiteengezet. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 

Vreemde valuta 
- Functionele valuta 
De posten in de jaarrekening van de stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de 
valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk 
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is zowel de 
functionele als de presentatievaluta van de stichting. 
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- Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten 
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.  
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde 
koers).  

Vorderingen 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar 
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn 
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het 
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien 
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder 
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden 
die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur 
is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en 
de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur 
deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
 
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die 
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 

3. Grondslagen van bepaling van het resultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn 



 

Stichting Het Alphons Diepenbrock-Fonds 
Jaarverslag 2020 

 

 

8 

 

gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.  
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de 
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog 
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk 
Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt 
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan 
wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de 
staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit 
hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en 
lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de 
onderscheiden posten van het eigen vermogen. 
 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen. 
 
Koersverschillen (baten en lasten) 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van 
baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

4. Toelichting op de balans op 31 december 2020 

1 Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uitsluitend uit banksaldi en staan ter vrije beschikking. 

2 Algemene reserve 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Stand op 1 januari 6.752 6.803 
Saldo resultaat na verdeling  -2.896 -51 
 

  

Stand op 31 december 3.856 6.752 
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3 Bestemmingsfondsen 

 
 2020 

EUR 
2019 
EUR 

Bestemmingsfonds onderhoud van de website   
Stand op 1 januari 1.842 1.911 
Saldo resultaat na verdeling  -371 -69 
 

  

Stand op 31 december 1.471 1.842 
 

  

 

 2020 
EUR 

2019 
EUR 

Bestemmingsfonds vertaling monografie   
Stand op 1 januari 3.000 3.000 
Dotatie   2.000 - 
Onttrekking -5.000  
 

  

Stand op 31 december 0 3.000 
   

 

Overige gegevens 

Bestemming resultaat 

Overeenkomstig de statuten worden exploitatie overschotten aan de algemene reserve 
toegevoegd, en exploitatietekorten op de algemene reserve in mindering gebracht. 

 
 

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2020 

Amsterdam, 26 maart 2021 

Vanwege COVID-19 beperkingen niet fysiek ondertekend, derhalve in de Google Meet 
bijeenkomst van 26 maart 2021 door het voltallige bestuur goedgekeurd en vastgesteld. 

De bestuurders: 

Dr.ir. Jan A.P.M. de Laat    Drs. Anja J. Wester 
Voorzitter      Secretaris  

Dr. Florian J. Diepenbrock   Drs. Michael G.J.M. Nieuwenhuizen 
Penningmeester    

Drs. Maarten J. Steemers      

 


