
 

 

Amsterdam, 21 februari 2022

JAARREKENING 2020

STICHTING DE BURCHT

- 1 -



INHOUDSOPGAVE

    Pagina

Bestuursverslag 3

Jaarrekening
Balans per 31 december 2020 6

Staat van baten en lasten 2020 7

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8

Toelichting op de balans per 31 december 2020 9

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 12

Overige gegevens
- Specificatie resultaatbestemming 16
- Controleverklaring 17

- 2 -



BESTUURSVERSLAG

De stichting De Burcht, statutaire vestigingsplaats Amsterdam, is opgericht in 2000. De stichting heeft als doel het in het 
kader van de (historische) ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsverhoudingen leveren van een bijdrage aan het 
verstrekken van inzicht en kennis aan instanties en burgers over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van moderne 
arbeidsverhoudingen en de werking van de arbeidsmarkt.

De Burcht heeft zich in 2020 verder ontwikkeld als hét wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging. Het bureau heeft zich 
in diverse discussies gemengd rond de toekomst van de arbeidsverhoudingen in Nederland. 

De werkorganisatie bestond in 2020 uit Suzanne Heideman (1FTE) en  Dick Vlaar (1FTE) die zich hebben beziggehouden 
met de exploitatie van het gebouw en verder het Wetenschappelijk Bureau met aan het hoofd prof. dr. Paul de Beer uit 
hoofde van de bijzondere leerstoel Henri Polak aan de Universiteit Amsterdam (gedetacheerd 0,5 FTE) ,Wim Eshuis (0,3 
FTE), Lisa Berntsen (0,5FTE), Marije de Goede (0,5FTE) en Eva Mommers(0,5FTE) als stafmedewerkers. Als 
wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging wil de Burcht een bijdrage leveren aan de discussie rond de toekomst van 
arbeidsverhoudingen in Nederland en de rol die de vakbonden daarbinnen spelen. Als monument van Berlage en de 
bijzondere geschiedenis van  haar ‘bewoners’ wil de Burcht de historie levend houden rond het ontstaan van de 
vakbeweging in Nederland. Door het geven van rondleidingen, het bieden van een vergaderlocatie en als "Vakbondshuis" wil 
de Burcht een bijdrage leveren aan de instandhouding van het pand en personen in de gelegenheid stellen om deze 
bijzondere locatie te bezoeken. Het geld dat daarmee wordt verdiend, investeert de Burcht in het wetenschappelijk werk en 
de instandhouding van het gebouw.

Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (hierna WB) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat tot doel heeft 
onderzoek te verrichten naar vraagstukken die voor de vakbeweging van strategische betekenis zijn. De kwaliteit van het 
onderzoek en de onafhankelijkheid van het WB worden gewaarborgd door een curatorium, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de wetenschap en van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Het curatorium adviseert tevens over 
het onderzoeksprogramma van het WB. De bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid berust bij het bestuur van 
Stichting De Burcht.

Het onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging wordt voornamelijk verricht door 
projectonderzoekers, die tijdelijk door het WB worden ingehuurd of worden gedetacheerd vanuit de FNV zelf of aan de FNV 
gelieerde organisaties. Daarnaast wordt incidenteel, indien externe subsidies kunnen worden verkregen, onderzoek 
uitbesteed aan academische onderzoekers.

Naast het verrichten en publiceren van onderzoek, organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging 
symposia en discussiebijeenkomsten en een netwerk van onderzoekers en medewerkers van vakbonden.
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Onderzoeken

Het onderzoek van Peter van der Valk naar de effectiviteit van vakbondsstrategieën in Nederland, dat in 2018 was gestart 
en waarvan in 2019 een interne onderzoeksrapportage werd afgerond, mondde in december 2020 uit in een meer 
toegankelijke en beknoptere publieksversie, ‘Effectief vakbondswerk? Een verkennend onderzoek naar factoren die de 
effectiviteit van vakbondsactiviteiten beïnvloeden’. 

 Het onderzoek van Marije de Goede en Paul de Beer naar de culturele determinanten van het gebruik van flexibel werk 
door ondernemingen werd in 2020 voortgezet. Vanwege de COVID-19 pandemie liep het onderzoek enige vertraging op. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een van de twee financiers van dit onderzoek (naast de FNV) gaf 
toestemming om het onderzoeksrapport pas in 2021 op te leveren. In 2020 werden voor dit onderzoek managementboeken 
geanalyseerd en werd begonnen met interviews met HR-functionarissen van een aantal ondernemingen. In 2021 worden 
die interviews voortgezet en zal het onderzoek worden afgerond met een publicatie. 

Lisa Berntsen startte in 2020 met twee onderzoeken. Het eerste onderzoek behelst een effectstudie van de 
Jongerenstrategie van de FNV en wordt gefinancierd door de FNV en loopt tot september 2023. In het kader van dit 
onderzoek analyseert zij de verschillende activiteiten die worden ontplooid in het kader van de Jongerenstrategie en probeert 
zij vast te stellen in welke mate deze effectief zijn en welke factoren daarop van invloed zijn. Het tweede onderzoek is een 
deelonderzoek van een groter, door ZonMW gesubsidieerd onderzoek van de Radboud Universiteit naar de positie van 
arbeidsmigranten onder invloed van de COVID-19-pandemie, ‘Migranten in de frontlinie’, dat loopt tot september 2022. 
Binnen dit project onderzoekt Lisa het vakbondsbeleid en de vakbonds(re)acties ten aanzien van arbeidsmigranten 
gedurende de COVID-19 pandemie, en coördineert ze het veldwerk van o.a. een enquête onder 200 Poolse en Roemeense 
arbeidsmigranten en een 40-tal diepte-interviews met Europese en ongedocumenteerde arbeidsmigranten. 

Vanwege de terugval in de zalenverhuur als gevolg van de COVID-19-pandemie besloot het bestuur dat er in 2020 geen 
extra uitgaven voor nieuw onderzoek konden worden gedaan. Om deze reden zijn twee voorgenomen onderzoeken (naar de 
reactie van de sociale partners op de pandemie en naar zeggenschap over arbeidstijden) nog niet van gestart gegaan.

Het onderzoek van Eva Mommers naar de invloed van de institutionele inbedding van de vakbeweging op het realiseren van 
vakbondsdoelen werd in 2020 afgerond met een (Engelstalig) concept-onderzoeksrapport. Dit rapport wordt begin 2021 
besproken door het curatorium van het Wetenschappelijk Bureau, waarna op basis hiervan een meer toegankelijke en 
beknopte Nederlandstalige versie zal worden gepubliceerd. Tevens wordt beoogd op basis van dit onderzoek een 
wetenschappelijk artikel te publiceren.

Op basis van een beknopt onderzoek van Wim Eshuis en Rosa Kösters en als vervolg op een themabijeenkomst op 16 
oktober 2019 hebben eerstgenoemden een bundel opgesteld over vakbondswerk op de werkvloer. Deze bundel werd in 
november 2020 gepubliceerd onder de titel ‘De vakbond en de werkvloer: op zoek naar nieuwe relaties’.

In het jaar 2020 werden twee lopende onderzoeken afgerond met een publicatie en werden twee nieuwe onderzoeken 
gestart.
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Het bestuur van De Burcht bestaat uit 3 personen. 

In de eerste periode tot 13 maart 2020 heeft de zalenverhuur goed gedraaid. 
Op 13 maart werd de lockdown door de overheid aangekondigd vanwege Covid-19. 
De vooruitzichten voor de periode tot de zomer zagen er, voor de lockdown, gunstig uit; de reserveringen liepen goed. 

Rond begin juli mocht De Burcht weer open voor zalenverhuur en toen heeft de Veiling van Zwiggelaars Auction 
plaatsgevonden (met inachtneming van de maatregelen). 

Eén van de maatregelen, het op 1,5 meter afstand houden, heeft een zware impact gehad op de omzetcijfers. Waar normaal 
gesproken in de grootste zaal 120 personen kunnen, is de capaciteit met deze maatregel maximaal 25 personen.

Na de zomervakantie liepen de reserveringen weer goed. Helaas is er desondanks veel geannuleerd vanwege het feit dat er 
weinig personen in 1 ruimte mochten en veel klanten toch besloten hebben, uit veiligheidsoverwegingen, hun bijeenkomsten 
online te doen. 
Toen in de tweede week van oktober de maatregel van kracht ging dat er ook geen koffie/thee meer geschonken mocht 
worden zijn meer klanten afgehaakt. Enkele weken later volgde wederom een van overheidswege opgelegde sluiting voor de 
rest van het jaar.

Al met al is De Burcht voor zalenverhuur in 2020 een groot gedeelte verplicht gesloten geweest en heeft, waar wel 
openstelling mogelijk was, door de maatregelen (1,5 meter afstand) niet de omzet kunnen halen zoals die de laatste jaren 
gehaald werd, afgezien van de periode januari tot 13 maart.

Gezien de reacties van de klanten is de verwachting dat, zodra De Burcht weer open mag, de verhuur weer kan draaien als 
voor COVID-19.

Zalenverhuur 2020

Op 11 februari werd de jaarlijkse wetenschapsmiddag gehouden. Paul Dekker (Tilburg University en SCP) en Jelle Visser 
(Universiteit van Bremen en Universiteit van Amsterdam) gaven presentaties over de positie en de toekomst van de 
vakbeweging. FNV-voorzitter Han Busker reikte de scriptieprijs van de vakbeweging uit voor de beste universitaire en hbo-
afstudeerscriptie over een voor de vakbeweging relevant onderwerp. 
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Begroting 
Begroting Begroting

2021 2020
€ €

Baten
Donaties en bijdragen 371.830 398.500
Opbrengsten accommodatie 149.000 370.000
Totaal baten 520.830 768.500

Lasten
Personeelskosten 256.045 390.214
Kantoorkosten 39.530 41.050
Huisvestingskosten 120.800 153.500
Marketing en communicatie 1.000 1.000
Activiteit kosten 158.591 92.980
Totaal lasten 575.966 678.744

Financiële baten en lasten -                 -               

Resultaat 55.136-            89.756         

H. Busker P. de Casparis
Voorzitter Bestuurslid

D. van der Zweep
Bestuurslid

Met het opstellen van de Begroting is rekening gehouden met de impact van de Coronavirus COVID-19. 
Hoe groot de impact uiteindelijk zal zijn is niet met zekerheid te zeggen, maar er wordt  wel een derving van 
accomodatieinkomsten verwacht

Voor 2021 is een negatief resultaat begroot van € -55.136,-  De begroting voor 2021 is vastgesteld.
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BALANS

€ € € €

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Verbouwing 855                2.730           
Inventaris 1.327             10.138         
Apparatuur 6.445             10.110         
Som der vaste activa 8.627             22.978        

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 3.641             85.551         
Overige vorderingen 44.999           12.395         
Liquide middelen 463.559         575.707       
Som der vlottende activa 512.199          673.653      

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 79.349           93.243         
Overige schulden 196.602         260.271       
Som der kortlopende schulden 275.951          353.514      

 
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 236.248          320.139      

Uitkomst activa min kortlopende schulden 244.875          343.117      

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 172.946         271.188       
Fonds wachtgeldregeling De Beer (HPI) 71.928           71.928         
Som der reserves 244.875          343.117      

244.875          343.117      

31 december 201931 december 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
                                            

 

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

€ € €

BATEN
Donaties/Giften/Bijdragen 308.030         398.500          304.415       
Opbrengsten accommodatie 149.165         370.000          367.384       
Som der opbrengsten (baten) 457.195         768.500          671.799       

LASTEN
Personeelskosten 241.020         390.214          304.165       
Kantoorkosten 44.293           41.050            46.572         
Huisvestingskosten 134.810         153.500          177.010       
Marketing en communicatie. 1.000             
Activiteit kosten 135.313         92.980            73.483         
Som der kosten (lasten) 555.436         678.744          601.230       

TOTAAL OPBRENGSTEN MINUS KOSTEN 98.241-           89.756            70.568         

OVERIGE BATEN EN LASTEN -                 -                 -               
TOTAAL VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 98.241-           89.756            70.568         

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -                 -                 53                

RESULTAAT 98.241-           89.756            70.621         

Resultaatbestemming: 
Eigen vermogen 98.241-           89.756            70.621         

98.241-           89.756            70.621         
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Materiële vaste activa

ICT & Apparatuur 10% - 33,33% per jaar
Inventaris: 10% per jaar
Verbouwingen 10% per jaar
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde is gelijk aan de nominale
vanwege het kortlopende karakter ervan.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Rekening houdend met bovenstaande grondslagen en onderstaande wijzen van resultaatbepaling
wordt het resultaat van de stichting bepaald als het verschil tussen de op de verslagperiode
betrekking hebbende opbrengsten enerzijds en de kosten tegen historische uitgaafprijzen anderzijds.

Accommodatieoprengsten  en -lasten

De opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Subsidies/Bijdragen  
Tot de opbrengsten worden alleen de in het boekjaar toegekende subsidies en bijdragen gerekend, tenzij 
uit de toezegging blijkt dat de betreffende subsidie/bijdrage ten gunste van een toekomstig jaar dient te
komen.

Donaties/Giften

ANBI Status
Stichting de Burcht is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. De jaarrekening is 
opgesteld conform C1 "Kleine organisatie zonder winststreven".

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst met uitzondering van vooruit ontvangen bedragen.

Inventaris is gewaardeerd op basis van aanschafwaarde. Afschrijving geschiedt lineair op basis van de volgende 
percentages:
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TOELICHTING OP DE BALANS
 
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Totaal Verbouwing Inventaris
ICT & 

Apparatuur
€ € € €

Stand 1 januari 2020 182.745         20.068            76.478         86.199        
Cum. afschrijvingen tot 1 januari 2020 159.767-         17.338-            66.340-         76.089-        
Boekwaarde 1 januari 2020 22.978           2.730             10.138         10.110        

Mutaties in 2020
Investeringen -                 -                 -               -              
Investeringsbijdrage -                 -                 -               -              
Afschrijvingen 14.350-           1.875-             8.811-           3.664-          

14.350-           1.875-             8.811-           3.664-          

Stand 31 december 2020 182.745         20.068            76.478         86.199        
Cum. afschrijving tot en met boekjaar 174.117-         19.213-            75.151-         79.753-        
Boekwaarde 31 december 2020 8.627             855                1.327           6.445          

31.12.2020 31.12.2019
VLOTTENDE ACTIVA € €

Debiteuren  
Debiteuren 3.641             85.551        Totaal debiteuren 3.641             85.551        

Overige Vorderingen
FNV 8.500             12.000        
Markinno;website hosting 2021 413                342             
Rente  SNS Meersp -                 53               
Bruintjes Verzekeringen 1.342             
ASB 695                
PFZW 3.954             
Engie afrekening 1.657             
UWV NOW 2020 28.438            
Totaal Overige vorderingen 44.999            12.395        
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31.12.2020 31.12.2019
€ €

Liquide middelen
SNS 362.204 474.420      
SNS Meersparen 101.214 101.161      
Kas 141                126             
Totaal Liquide middelen 463.559 575.707      

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 31.12.2020 31.12.2019
€ €

Crediteuren 79.349            93.243        
79.349            93.243        

Crediteuren

   
65.686            77.316        

Falco Loodgietersb & Installateurs B.V. 277             
Horeca 020 -                 817             
Valk advies, Van der -                 9.680          
Greenchoice -                 850             
Learning Vision 600                -              
St PAWW 76                  
Cirkel Cleaning 895                3.186          
O.de Beer-Ciuca inzake Etui Collective Bargaining nws 3.000             
Historisch Onderzoeksbureau Gerrit Gerritsz inz Etui 1.000             
Bruijntjes Assurantiën B.V., J.M.H. 1.342             
Engie Energie Nederland N.V. 1.556             
ASB Security B.V. 841                
Pensioenfonds Zorg & Welzijn 3.954             
Diversen 398                1.117          
Totaal crediteuren per 31.12 79.349            93.243        

Overige schulden 
Loonheffing 10.282            11.065        
Omzetbelasting 64.496            67.010        
Pensioenfonds Zorg & Welzijn -                 508             
Personeel inzake verlofuren 51.888            37.454        
Personeel inzake nabetaling salaris 1.522             
Accountantskosten 8.500             12.000        
FNV Culturele determinanten van flexibel werk -                 50.000        
SZW Culturele determinanten van flexibel werk 20.852            38.513        
Etui Collective Bargaining Newsletter 38.600            31.600        
FNV BG-OR Consult-schenking tbv onderzoek -                 -                  
UvA  bijeenkomst 30 en vrijdag 31 jan2020  2.356          
Sigra bijeenkomst voorjaar 2020 -                 3.688          
O.de Beer-Ciuca inzake Etui Collective Bargaining nws -                 6.000          
Diversen 464                77               
Totaal overige schulden per 31.12 196.602          260.271      

Universiteit van Amsterdam, inzake salariskosten P. de Beer

De rente van de SNS Meersparen wordt aan de hand van een staffel berekend.
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31.12.2020 31.12.2019
€ €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Stand per 1 januari 271.188          200.566      
Resultaatbestemming 98.241-            24.552        

Effect foutherstel incl aanvull suppl btw2019 46.070        

Stand per 31 december 172.946          271.188      

In 2019 is een schenking toegekend en ontvangen van FNV Services BV voor een bedrag van € 48.383,-. Deze schenking 

is in de jaarrekening 2019 op de balans verantwoord als nog te besteden bijdrage onder de overige schulden.De schenking

had daarentegen moeten worden verwerkt als bate in 2019 in de staat van baten en lasten en vervolgens via de resultaat-

bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve. De Stichting De Burcht heeft per heden nog geen bestemming

bepaald voor deze schenking. De vergelijkende cijfers 2019 zijn daarom aangepast.

Resultaatbestemming

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Fonds wachtgeldregeling De Beer (HPI)
Stand per 1 januari 71.928            71.928        
Resultaatbestemming -                 -              
Stand per 31 december 71.928            71.928        

Gebeurtenissen na balansdatum door COVID-19

Niet uit de balans blijkende rechten en  verplichtingen

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het negatieve resultaat conform de staat van baten en lasten   toegevoegd 
aan de overige reserves. 

Op 3 december 2007 is een huurovereenkomst aangegaan met de Vereniging Hendrick de Keyser voor bepaalde tijd tot en 
met 2 december 2022. De eerste vijf jaar blijft de huur ongewijzigd. Vanaf 2012 zijn de huurlasten verhoogd naar een 
jaarlijks bedrag van € 30.000 en vanaf 2017 € 60.000. De beëindiging van deze overeenkomst kan alleen geschieden tegen 
het einde van de termijn door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van tenminste 6 maanden. Omdat 
de FNV het belang van het in stand houden van De Burcht als 'vakbondsgebouw onderschrijft,is eind 2015 een 
overeenkomst getekend tussen het bestuur van De Burcht en de FNV waarbij afspraken zijn gemaakt die hebben geleid tot 
een intensiever gebruik van De Burcht door de FNV. Daartegenover staat een zekerheid van inkomsten voor De 
Burcht.Deze meerjaren lopende afspraak geldt in ieder geval voor de periode waarin de huurafspraken met Hendrick de 
Keyser lopen: tot en met december 2022 en houdt in dat de FNV zich garant stelt voor eventuele negatieve exploitatie 
resultaten.Formeel heeft De Burcht een recht op een bijdrage van de FNV ter dekking van het negatieve 
exploitatieresultaat. Voor 2020 heeft het bestuur van De Burcht besloten dit recht niet te effectueren omdat De Burcht op 
balansdatum voldoende eigen reserves heeft.

De Burcht staat garant voor een eventuele wachtgeldregeling voor de heer P. de Beer indien mocht blijken dat de 
detacheringsovereenkomst vanuit de Universiteit van Amsterdam vanuit de zijde van De Burcht wordt beëindigd. Ter 
gedeeltelijke financiering hiervan is het batig saldo vanuit de Henri Polak stichting (HPI) - welke is opgeheven begin 2012 
en waar van uit de detachering ultimo 2011 is overgenomen - gereserveerd. Mocht blijken dat bij de beëindiging van de 
werkzaamheden van de heer   P. de Beer de gelden van deze reserve niet worden aangewend dan zullen deze gelden - in 
lijn met de ANBI status van het voormalige HPI - worden aangewend voor de activiteiten van het Wetenschappelijk bureau. 
Indien de omvang van dit fonds niet voldoende is een eventuele wachtgeldregeling te financieren dan staat de FNV garant 
voor de financiering van het restsaldo.

De Burcht heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de nadelige gevolgen van het Coronavirus. Dit heeft geresulteerd in 
het negatieve resultaat voor het jaar 2020. Maar door een toereikende financiële buffer en de garantiestelling van de FNV 
voor een negatief exploitatieresultaat tot maximaal € 100.000,- per boekjaar verwacht De Burcht dat zij haar activiteiten kan 
blijven voortzetten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €

Donaties/giften/bijdragen/subsidies
FNV Bonden 132.500          132.500       144.600      

Bijdrage Wetenschappelijk bureau (FNV Vereniging) 39.100            39.100         39.100        

SZW en bijdrage FNVCulturele determinanten flexwerk 81.915            67.020         4.246          

Bijdrage FNV Culturele determinanten flexwerk 50.000         

Schenking FNV BG-Consult 48.380         48.383        

Bijdrage FNV Accountant en Administatiekosten 35.500            35.500         

Overige bijdragen Etui Bargaining newsletter 19.015            26.000         68.086        
Totaal donaties/giften/bijdragen 308.030          398.500       304.415      

FNV Bonden

SZW en bijdrage FNVCulturele determinanten flexwerk

Overige bijdragen Etui Bargaining newsletter

Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €
Opbrengsten accommodaties

Opbrengsten accommodatie FNV
Huur vakbondshuis FNV 35.000            35.000 30.000        
Huur de Burcht FNV 40.000            40.000 50.000        

Totaal overige opbrengsten 75.000            75.000         80.000        

Opbrengsten accommodatie derden
Omzet vanuit verhuur 30.971            160.000       124.498      
Doorbelaste catering 61.070            220.000       245.979      
Inkopen catering etc. 17.876-            85.000-         83.094-        
Totaal 74.165            295.000       287.384      

Totaal opbrengsten accomodaties 149.165          370.000       367.384      

 

Aan de bij de FNV aangesloten bonden wordt een bijdrage gevraagd welke is gebaseerd op het aantal leden à € 0,14. 

Dit betreft een bijdrage van Etui voor Collective Bargaining newsletter. 

Het subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor het onderzoek naar Culturele determinanten 
van flexibel werken en heeft een incidenteel karakter.( conform RJk C1.313) Het is een projectsubsidie voor de duur van 1 
april 2019 tot en met 31 maart 2020 (conform RJk C1.314). De FNV heeft ook een bijdrage gelevert voor dit onderzoek.

De negatieve gevolgen van Covid 19 is duidelijk zichtbaar op de Opbrengsten accommodatie
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Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €
Personeelskosten
Salarissen 175.334          305.714       226.714      
Detacheringskosten wetenschappelijk bureau 65.686            80.000         77.316        
Totale salariskosten 241.020          385.714       304.030      
Reis -en verblijfkosten -                 4.500           -              
Overige personeelskosten -                 -               135             
Totaal personeelskosten 241.020          390.214       304.165      

Salarissen
Brutosalaris 239.027          184.298      
Sociale lasten 42.316            27.249        
Pensioenlasten 35.059            26.090        
NOW bijdrage 2020 79.736-            
Overig 61.332-            10.923-        

175.334          305.714       226.714      

3,94                3,01            

Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €
Kantoorkosten
Kantoorartikelen/ drukwerk etc. 99                  350              409             
Telefoon & internet 1.914             3.000           2.703          
Lidmaatschappen en abonnementen 30                  500              479             

Reis- en verblijfkosten 4.175             -               4.112          
Accountantskosten 12.500            12.500         12.000        
Administratiekosten 23.000            23.000         23.000        

Afschrijvingskosten 988                600              566             
Overige kosten 825                1.100           3.303          

Totaal kantoorkosten 44.293            41.050         46.572        

Accountantskosten& Administratiekosten

De accountant-en administratiekosten worden vergoed door de FNV. Deze vergoeding is opgenomen onder de post 
Bijdrage FNV Accountant -en Administratie kosten

De personeelskosten bestaan uit de salariskosten van een medewerker Marketing en Communicatie, een 
Faclitairbeheerder/medewerker zalenverhuur en vier stafmedewerkers. De personeelskosten waren lager door de 
ontvangen NOW bijdrage ivm de Covid 19 en de vrijval van de bijdrage van het project Culturele Determinanten Flexwerk 
ter dekking van de salariskosten van de project onderzoekers. Van het toegekende bedrag aan NOW1,2en3 bijdrage 2020 
ad € 79.736 is als voorschot ontvangen in jaar 2020 een bedrag van € 51.298. De restant zal plaatsvinden in de jaren 2021 
en 2022, na het indienen van de definitieve berekening NOW 1,2 en3

Het bestuur van De Burcht is onbezoldigd.

Met ingang van 2012 komen de salariskosten van de heer De Beer volledig voor rekening van De Burcht.

Gemiddeld aantal personeelsleden 
(waarvan gedetacheerd 0,3 fte)
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Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €
Huisvestingskosten
Huur 60.084            62.000         60.339        
Energie 15.935            18.500         18.608        
Schoonmaak/onderhoud incl. alarm 12.487            40.000         38.477        
Beveiliging 11.004            8.000           7.237          
Verzekeringen/belastingen 11.878            8.000           6.629          
Afschrijvingen 13.363            13.500         11.864        
Overige huisvestingskosten 10.059            3.500           33.856        
Totaal huisvestingskosten 134.810          153.500       177.010      

De Huurovereenkomst met Vereniging Hendrick de Keyser is  per 1 december 2017 verhoogd van € 30.000 per jaar
(prijspeil 2007) naar € 60.000 per jaar (prijspeil 2007)
 

Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €
Activiteit kosten
Promotie , marketing en communicatie 874                1.000           651             
Publicaties 3.811             24.000         4.037          
Publicaties Culturele determinanten flexwerk Publicaties Culturele determinanten flexwerk -                 15.600         

3.319             5.000           2.190          
Activiteiten wetenschappelijk bureau 127.309          48.380         66.605        
Totaal activiteit kosten 135.313          93.980         73.483        

 Uitkomsten 

Activiteiten Wetenschappelijk Bureau
 
Etui Collective Bargaining Newsletter door G Gerritsz 
Historisch Onderzoeksbureau en O.de Beer-Ciuca 19.000            

P de Beer en M de Goede Culturele determinanten van 
flexibel werk 81.915            

Strategie van de Vakbeweging door Peter van der Valk 26.394            
127.309          

Uitkomsten 
2020

Begroting 
2020

Uitkomsten 
2019

€ € €

Financiële Baten en lasten
Interest bank -                 -               53               
Totaal financieel baten en lasten -                 -               53               

Organisatie debatten en symposia
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat 2020 aan het eigen vermogen toe te voegen.

Controle verklaring  
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 
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www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting De Burcht te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting De Burcht te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting De Burcht per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 

organisaties zonder winststreven.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Burcht zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  

 

 

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport 

andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat. 

 

http://www.dubois.nl/
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Amsterdam, 10 maart 2022    Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

   A.P. Buteijn RA 
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