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BESTUURSVERSLAG

Onderzoek

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 2016 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 (kleine) werkorganisatie van de stichting de burcht heeft van het bestuur een drietal opdrachten meegekregen die 
in 2016 verder ontwikkeld zijn.  De werkorganisatie bestond in 2016 uit Suzanne Heideman en  Dick Vlaar 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)  en Wim Eshuis als stafmedewerker (0,3 FTE). 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.

In het jaar 2016 werden voor het Wetenschappelijk Bureau twee onderzoeken uitgevoerd door externe onderzoekers. 
Sjaak van der Velden verrichtte onderzoek naar loonvorming en looncoördinatie in Nederland. Voor dit onderzoek 
was in 2015 een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. Charissa Freese en 
Ronald Dekker verrichtten onderzoek naar technologische ontwikkeling en werkgelegenheid. Het onderzoek van Van 
der Velden werd in december 2016 afgerond met een (besloten) rondetafelconferentie en de publicatie van het 
rapport ‘Loonstrijd en loonontwikkeling in Nederland. Moet de vakbeweging zich bezinnen op het gevolgde 
beleid?’. Het onderzoek van Freese en Dekker zal begin 2017 worden afgerond.
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Overige activiteiten

Het bestuur van De Burcht bestaat uit 3 personen. In het bestuur is besloten de Stichting De Burcht in 2017 in ieder 
geval voort te zetten in de lijn van 2016.  

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 exploitatieresultaten. 

Het aantal boekingen voor de zaalverhuur is in 2016 ongeveer 330 bijeenkomsten.

De positieve ontwikkeling van de zaalexploitatie in de Burcht heeft zich in 2016 zeer succesvol voortgezet. In 2016 
bedroeg de omzet uit zaalverhuur en doorbelaste catering min inkoop catering cf. jaarrekening              € 229.355,- 
(2015  € 223.879,-). 

Als historische locatie heeft de Burcht een uitermate succesvol jaar gehad. Het aantal rondleidingen waarin 
vrijwilligers aan de hand van het bijzondere gebouw van Berlage de geschiedenis van de vakbeweging laten 
herleven, is sterk gestegen.Meer dan 5.000 geïnteresseerden hebben in 2016 het pand bezocht tijdens open dagen of 
(betaalde) besloten rondleidingen. 

Hiernaast verschenen in 2016 ook twee publicatie van het Netwerk Vakbeweging – Wetenschap dat het 
Wetenschappelijk Bureau coördineert. Het betreft de rapporten ‘De toekomst van (mede) zeggenschap en corporate 
governance’ en ‘Onzeker werk. Achtergronden, gevolgen en strategie ten aanzien van flexibel werk’.

Op 17 februari werd de jaarlijkse wetenschapsmiddag gehouden waarop het afgeronde en lopende onderzoek van het 
Wetenschappelijk Bureau werd gepresenteerd. Op deze middag werden ook voor de eerste maal de scriptieprijzen 
van de vakbeweging uitgereikt.

Op 23 november organiseerde het Wetenschappelijk Bureau tezamen met de FNV een rondetafelconferentie 
Wetenschap en Vakbeweging, waarop onderzoekers en medewerkers van de vakbeweging een dag lang van 
gedachten wisselden over een onderzoeksagenda voor de vakbeweging.
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Begroting 
Begroting Begroting 

2017 2016
€ €

Baten
Donaties en bijdragen 221.600 243.100        
Opbrengsten accommodatie 295.200 215.200        
Totaal baten 516.800 458.300        

Lasten
Personeelskosten 260.100 249.000        
Kantoorkosten 9.400 15.300          
Huisvestingskosten 133.800 131.000        
Activiteit kosten 97.000 63.000          
Totaal lasten 500.300 458.300        

Financiële baten en lasten -                  -                

Resultaat 16.500             -                

C. van der Veer M.A.S. van Noort
Voorzitter Bestuurslid

M. Knoop
Bestuurslid

Voor 2017 is een positief resultaat begroot van € 16.500.  De begroting voor 2017 is vastgesteld.
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BALANS

€ € € €

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Verbouwing 8.356 10.231          
Inventaris 32.674 40.186          
Apparatuur 9.315 14.672          
Som der vaste activa 50.345 65.089

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 55.332             88.172          
Overige vorderingen 52.579 89.319          
Liquide middelen 222.618 39.023          
Som der vlottende activa 330.529 216.514

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 123.237 101.829
Overige schulden 75.280 65.631
Som der kortlopende schulden 198.517 167.460

 
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 132.012 49.054

Uitkomst activa min kortlopende schulden 182.357 114.143

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 110.429 42.215
Fonds wachtgeldregeling De Beer (HPI) 71.928 71.928
Som der reserves 182.357 114.143

182.357 114.143

31 december 2016 31 december 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Werkelijk Begroting Werkelijk
2016 2016 2015

€ € €

BATEN
Donaties/Giften/Bijdragen 254.435          188.100           268.962        
Opbrengsten accommodatie 309.355          270.200           223.879        
Som der opbrengsten (baten) 563.790          458.300           492.841        

LASTEN
Personeelskosten 260.359          249.000           230.237        
Kantoorkosten 44.753            15.300             52.749          
Huisvestingskosten 117.736          131.000           135.128        
Activiteit kosten 72.930            63.000             75.292          
Som der kosten (lasten) 495.778          458.300           493.406        

TOTAAL OPBRENGSTEN MINUS KOSTEN 68.012            -                  565-               

OVERIGE BATEN EN LASTEN -                  -                  -                
TOTAAL VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 68.012            -                  565-               

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 202                 -                  565               

RESULTAAT 68.214            -                  -                

Resultaatbestemming: 
Eigen vermogen 68.214            -                

68.214            -                  -                
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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.

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.

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 2016 173.502          20.068             76.478          76.956           
Cum. afschrijvingen tot 1 januari 2016 108.413-          9.837-               36.292-          62.284-           
Boekwaarde 1 januari 2016 65.089            10.231             40.186          14.672           

Mutaties in 2016
Investeringen 7.414              7.414               -                
Investeringsbijdrage 7.414-              7.414-               -                -                 
Afschrijvingen 14.744-            1.875-               7.512-            5.357-             

14.744-            1.875-               7.512-            5.357-             

Stand 31 december 2016 173.502          20.068             76.478          76.956           
Cum. afschrijving tot en met boekjaar 123.157-          11.712-             43.804-          67.641-           
Boekwaarde 31 december 2016 50.345            8.356              32.674          9.315             

31.12.2016 31.12.2015
VLOTTENDE ACTIVA € €

Debiteuren  
Debiteuren 55.332             88.172           
Totaal debiteuren 55.332             88.172           

Vorderingen
FNV 52.014             88.231           
Diversen 565                  1.088             
Totaal vorderingen 52.579             89.319           

FNV

Het saldo betreft vorderingen inzake salariskosten en te ontvangen bijdragen.

Diversen

Dit betreft o.a. de rente 2016 van SNS meersparen.

Het saldo onder de post 'Debiteuren' betreft diverse vorderingen inzake de exploitatie van de vergaderzalen van De 
Burcht. 
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31.12.2016 31.12.2015
€ €

Liquide middelen
SNS 71.702 13.847           
SNS Meersparen 150.624 25.059           
Kas 292                  117                
Totaal Liquide middelen 222.618 39.023           

KORTLOPENDE SCHULDEN 31.12.2016 31.12.2015
€ €

Crediteuren 123.237           101.829         
123.237           101.829         

Crediteuren

Jaspers catering 9.139               9.773             

75.044             73.950           

Historisch onderzoeksbureau Gerrit Gerritsz, 
inzake onderzoekskosten 8.750               11.667           
Freese Arbeidsmarktonderzoek 12.250             
Rodeo 12.250             
Diversen 5.804               6.439             
Totaal crediteuren per 31.12 123.237           101.829         

Overige schulden 
Loonheffing 3.488               4.431             
Omzetbelasting 14.630             2.928             
Pensioenfonds Zorg & Welzijn 4.897               4.801             
Personeel 18.509             12.217           
Accountantskosten -                  9.500             

Subsidie Ministerie van SoZaWe inzake 
project ondersteuning transities op de 
arbeidsmarkt 33.500             30.789           
Diversen 256                  965                
Totaal overige schulden per 31.12 75.280             65.631           

Universiteit van Amsterdam, inzake salariskosten P. de Beer

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
De rente van de SNS Meersparen wordt aan de hand van een staffel berekend.
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31.12.2016 31.12.2015
€ €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Stand per 1 januari 42.215 42.215
Resultaatbestemming 68.214 -                 
Stand per 31 december 110.429           42.215           

Resultaatbestemming

31.12.2016 31.12.2015
€ €

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

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

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 FNV heeft zich garant gesteld het eventuele exploitatietekort over 2017 aan te vullen tot een maximum van         
€ 100.000,-. 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het positieve 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. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €

Donaties/giften/bijdragen/subsidies

FNV Bonden 152.546           149.000        153.829         
Bijdrage Wetenschappelijk bureau (FNV Vereniging) 39.100             39.100          39.100           

Subsidies 30.789             -                6.642                

Overige bijdragen 32.000             -                69.391           
Totaal donaties/giften/bijdragen 254.435           188.100        268.962         

FNV Bonden

Subsidies

Overige bijdragen

Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €
Opbrengsten accommodaties

Opbrengsten accommodatie FNV
Huur vakbondshuis FNV 30.000             30.000 -                 
Huur de Burcht FNV 50.000             25.000 -                 

Totaal overige opbrengsten 80.000             55.000          -                 

Opbrengsten accommodatie derden
Omzet vanuit verhuur 129.085           134.200        129.851         
Doorbelaste catering 212.390           200.000        229.068         
Inkopen catering etc. 112.120-           119.000-        135.040-         
Totaal 229.355           215.200        223.879         

Totaal opbrengsten accomodaties 309.355           270.200        223.879         

Dit betreft een bijdrage van de FNV voor de accountants- en administratiekosten. 

Dit betreft een subsidie toegekend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het 
onderzoek "Loonvorming en looncoördinatie". Bij het opstellen van de begroting is hier geen rekening mee 
gehouden. 

Naast de gepresenteerde bijdragen is een investeringsbijdrage van €7,414,- van de FNV ontvangen. Deze bijdrage is 
in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de materiële vaste activa. 

FNV heeft een aanvullende bijdrage gegeven, doordat er meer zalen zijn gehuurd dan begroot en afgesproken was.

Aan de bij de FNV aangesloten bonden wordt een bijdrage gevraagd welke is gebaseerd op het aantal leden à € 0,14. 
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Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €
Personeelskosten
Salarissen 185.149           172.400        136.679         
Detacheringskosten t.b.v. accommodatie -                  -                19.608           
Detacheringskosten wetenschappelijk bureau 75.044             75.000          73.950           
Totale salariskosten 260.193           247.400        230.237         
Overige personeelskosten 166                  1.600            -                 
Totaal personeelskosten 260.359           249.000        230.237         

Salarissen
Brutosalaris 153.724           95.603           
Sociale lasten 31.991             19.652           
Pensioenlasten 22.060             13.737           
Overig 22.626-             7.687             

185.149           172.400        136.679         

2,70                 2,30              1,70               

De bijdrage doorbelaste catering is hoger dan begroot doordat er meer bijeenkomsten door het eigen personeel zijn 
verzorgd.

De personeelskosten bestaan uit de salariskosten van een promotiemedewerker, een beleidsmedewerker    
gebouwenbeheerder en een stafmedewerker. De personeelskosten waren hoger door o.a. een tijdelijke werknemer 
ter ondersteuning van de stafmedewerker.

In de post overig is opgenomen de detacheringskosten van de beleidsmedewerker.

Gemiddeld aantal personeelsleden (waarvan gedetacheerd 0,3 
fte)

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.
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Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €
Kantoorkosten
Kantoorartikelen/ drukwerk etc. 784                  1.400            1.070             
Telefoon & internet 1.605               3.700            1.801             
Lidmaatschappen en abonnementen 397                  1.000            335                
Reis- en verblijfkosten 6.244               4.500            4.915             
Representatie- & bestuurskosten 37                    500               21                  
Accountantskosten 9.525               -                12.245           
Administratiekosten 22.500             -                22.558           
Advieskosten -                  -                815                
Afschrijvingskosten 1.422               2.200            2.110             
Overige kosten 2.239               2.000            6.879             

Totaal kantoorkosten 44.753             15.300          52.749           

Reis- en verblijfkosten 

Accountantskosten& Administratiekosten

Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €
Huisvestingskosten
Huur 31.950             33.200          31.918           
Energie 17.771             23.000          18.961           
Schoonmaak/onderhoud incl. alarm 39.321             37.900          37.978           
Beveiliging 7.186               7.600            7.551             
Verzekeringen/belastingen 7.687               11.000          9.982             
Afschrijvingen 13.322             13.300          19.461           
Overige huisvestingskosten 499                  5.000            9.277             
Totaal huisvestingskosten 117.736           131.000        135.128         

Door overstap naar een nieuwe leverancier zijn de energiekosten lager dan begroot.

De accountant-en administratiekosten worden vergoed door de FNV. Deze vergoeding is opgenomen in de 'overige 
bijdragen'.

De overschrijding van de reis- & verblijfskosten wordt veroorzaakt doordat in de begroting rekening is gehouden 
met de werktijduitbreiding van één medewerker.
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Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €
Activiteit kosten
Promotie , marketing en communicatie 3.102               10.000          2.982             

-                  3.000            -                 
Activiteiten wetenschappelijk bureau 69.828             50.000          72.310           
Totaal activiteit kosten 72.930             63.000          75.292           

Uitkomsten 
2016

Begroting 
2016

Uitkomsten 
2015

€ € €

Financiële Baten en lasten
Interest bank 202                  -                565                
Totaal financieel baten en lasten 202                  -                565                

Organisatie debatten en symposia
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OVERIGE GEGEVENS

 jaarrekening 2016 De Burcht - 16 -


