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Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel het samenstellen, opmaken, produceren en 

verspreiden van een periodiek met lokaal nieuws en wetenswaardigheden, dat 

minstens 20 keer per jaar gratis huis-aan-huis verspreid wordt ten behoeve van 

alle inwoners van het kerkdorp Loon op Zand. Dit ter bevordering van het 

gemeenschapsleven en de gemeenschapsgeest. Het blad kent momenteel een 

oplage van 2950. 

De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken, maar streeft wel 

naar financiële borgstelling voor haar continuïteit. 

Stichting Rond de Toren, statutair gevestigd te Loon op Zand is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41090256. 

Stichting Rond de Toren gevestigd te Loon op Zand is bij de Belastingdienst 

bekend onder het fiscaalnummer: 807695002. 

Stichting Rond de Toren heeft op 14 december 2012 van de Belastingdienst haar 

ANBI-status verkregen. 

In 2017 heeft de Stichting Rond de Toren haar gouden jubileum gevierd. Zij 

heeft daarbij een jubileumboek geproduceerd en gepresenteerd aan alle 

huisadressen van het kerkdorp Loon op Zand. Ook is door de groepen 7 en 8 van 

de basisscholen een jeugdeditie samengesteld en eveneens verspreid aan alle 

huisadressen in Loon op Zand. Daarnaast heeft de stichting haar publiek 

getrakteerd op een nostalgisch bankje in het centrum van het dorp met het 

embleem van Rond de Toren. Tot slot werd op 27 oktober 2017 een feestdag 

gehouden voor alle betrokkenen op Landgoed Het Witte Kasteel. Voor hun inzet 

ontvingen Toren-medewerkers Jan van Hoof, Els Coolegem en Tiny van Hooren 

de gemeentelijke erespeld in zilver uit handen van burgemeester Wim Luijendijk. 

 

Bestuurssamenstelling: 

De heer G.C.M. Wijtvliet voorzitter 

Mevrouw M.J. van der Meijs secretaris 

Mevrouw M.A.W.M. Bertens penningmeester 

De heer G.P.J. van Gorp lid 

De heer W.J.H. van den Hout lid 
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Balans per 31 december 2017 

(na resultaatbestemming) 

  2017 2016 

Activa  € € 

Vaste activa 

Kantoorinventaris  1.481 1.235 

Vlottende activa: 

Vorderingen  12479 12.810 

Liquide middelen  61.073 71.110 

Totaal van activa  75.033 85.155 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve  75.033 72.249 

Bestemmingsreserve   12.500 

Schulden op korte termijn   406 

Totaal van passiva  75.033 85.155 

 

 

Resultatenrekening over 2017 

  2017 2016 

  € € 

Baten 

Advertenties en overige baten  43.915 45.369 

Zakjesactie  6.828 --- 

Totaal baten  50.743 45.369 

 

Lasten 

Drukwerk, bureaukosten en diverse lasten  36.118 34.502 

Voorziening/afboeking debiteuren  --- 821 

Bestuurs- en redactiekosten  6.136 4.198 

Afschrijvingskosten  704 544 

Totaal lasten  42.958 40.065 

Normaal overschot  7.785 5.304 

Buitengewone last 50-jarig jubileum  17.501 --- 

Tekort resp. overschot - 9.716 5.304 
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Toelichting op de jaarrekening   
 

Waarderingsgrondslagen: 

Duurzaam vastgelegde middelen 

De duurzaam vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 

vermindert met lineaire afschrijving. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden, voor 

zover nodig is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. 

Opbrengsten 

Onder de opbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten uit hoofde van 

advertenties, zakjesactie, giften, abonnementen en rentebaten 

Kosten 

De kosten worden bepaald op basis van de historische uitgaafprijzen en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in 

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte 

economische levensduur. 

Bestuurs- en redactievergoeding 

Behoudens een jaarlijkse vacatievergoeding voor het bijwonen van bestuur- 

en/of redactievergaderingen, genieten bestuur en redactie geen beloning voor 

hun werkzaamheden. 

 

Vermogensbeheer 

Beheer bedrijfsmiddelen 

De bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig beheerd zonder daarbij risicoposities in te 

nemen. 

Vorderingen 

Vanaf 2012 geschiedt de facturering per kwartaal in plaats van per halfjaar. 

Hierdoor worden vorderingen in een eerder stadium geïnd en ontstaan er minder 

achterstanden in betalingen. 

Winstbestemming 

Het batig saldo van het verslagjaar is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve en 

een Bestemmingsreserve. 

Continuïteitsreserve 

Het vermogen van Stichting Rond de Toren is conform haar statuten opgebouwd 

uit verkregen giften, bijdragen, gekweekte rente, advertentie-inkomsten en 

abonnementen. Eveneens conform haar statuten beoogt zij geen winst te maken. 

Echter het is noodzakelijk een reserve op te bouwen tot maximaal € 75.000 ten 

behoeve van continuïteit. 
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Mocht het vermogen boven deze norm uitstijgen dan zal het bestuur van 

Stichting Rond de Toren besluiten om jaarlijks het overschot te doneren aan een 

lokale ANBI-instelling met een soortgelijk doel als Stichting Rond de Toren. 

Bestemmingsreserve 

In 2017 heeft de Stichting haar 50-jarig jubileum gevierd. Vooruitlopend hierop 

heeft het bestuur besloten hiervoor uit de jaarlijkse winst, sedert 2013, een 

reserve op te bouwen. Deze reserve is in 2017 verbruikt t.b.v. haar 50-jarig 

jubileum. 


