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Aan Stichting De Ruimte

Distelweg 83

1031 HD Amsterdam

Amsterdam, 28 april 2021

Geachte bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening '19 betreffende uw stichting

De jaarrrekening is gebaseerd op de aan uw administratie ontleende gegevens en de

overige door u verstrekte informatie.

Hoogachtend,

J.W. Dingemanse RB.
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Stichting De Ruimte

Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de organisatie is Stichting De Ruimte en is 

statutair gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling en aard van de activiteiten

De stichting stelt zich ten doel:

Dienstverlening voor uitvoerende kunst, middels kunstgalerieën

en -expositieruimten, cultureel centrum, concertpdiiumen exposities

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven op 18 maart 2019 in het handelsregister bij de 

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74300911

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur gedurende het boekjaar is als volgt:

Bestuur

Naam Functie

S.H. Tas voorzitter

T.C. de Fockert secretaris

W. Eijkelenburg penningmeester

S.Noordhoorn lid
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Toelichting op de balans

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van aanschaf. De afschrijvingen

worden gebaseerd op de economische levensduur en worden berekend op basis van een

bepaald percentage (2,5, 10 of 20%) van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden op opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van de

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene reserve

Het resultaat over 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve

Algemene grondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

slechts genomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun

oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Winst en verliesrekening

Baten
jaar 2019

Ontvangsten belast 275

Totaal baten 275

Lasten
0

Totaal lasten 0

Resultaat 275
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Balans

Balans per 31.12

31.12.19

Activa

Bank 300

Totaal 300

Passiva

Algemene reserve 0

Bij: resultaat 2019 275

Afdracht OB 25

Totaal 300


