
STICHTING ASTERALES
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

JAARREKENING 2019



M A Z A R S
30 juni 2020

Inhoudsopgave

Pagina

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3
1.2 Algemeen 4

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag 7

3- JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2019 12
3.2 Staat van baten en lasten over 2019 14
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 15
3.4 Toelichting op de balans 16
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 18

1



I :'BH M A Z A R S

1. ACCOUNTANTSRAPPORT



M A Z A R S

Stichting Asterales
Ter attentie van het Bestuur
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Rotterdam 30 juni 2020
130365

Geacht bestuur,

T.i SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Asterales te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Asterales. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverkiaring.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Watermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotte da 
088-27715 00 - 088-27713 20 - rotterdam@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296). Praxity

MEMBER
GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS
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1.2 ALGEMEEN

O RICHTING STICHTING

Blijkens de akte d.d. 10 januari 2017, verleden voor notaris jhr.mr. F.J.M.I van Rijckevorsel van
Kessel te 's-Gravenhage, werd de stic ting per genoemde datum opgericht.

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Asterales, bestaan voornamelijk uit:
Het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen als
bedoeld in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake hjksbelastingen, welke instellingen actief zijn
op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en
vormgeving, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
a. het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts
onder het voorrecht van boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan ook) alsmede
het aanvragen van subsidies;
b. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van initiatieven om exposities, voorstellingen,
onderzoek en andere activiteiten te bewerkstelligen;
c. het verwerven en beschikbaar stellen van kennis en alle andere dienstige middelen die tot
verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
d. het (her)beleggen van het beschikbare vermogen;
e. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de
ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

SAMENSTELLING BESTUUR

De bestuurssamenstelling in 2019 is als volgt:

De heer A. Salzer Levi; Voorzitter: benoemd 10 januari 2017;
De heer M.J. van Wulfften Palthe; Penningsmeester: benoemd 10 januari 2017;
Mevrouw M.E. Jaworska; Secretaris: benoemd 10 januari 2017.

ANBI STATUS

De stichting heeft sinds 10 januari 2017 de ANBI status.

DESKUNDIGENONDERZOEK

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 Lid 7 BW.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MAZARS N.V.

D.W. van der El AA
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2.1 BESTUURSVERSLAG

Stichting Asterales
Koninginnegracht 19
2514 AB  s-Gravenhage
www.asterales.org
KvK nummer 67781233
RSIN 857171689

VERSLAG 2019

Sinds onze oprichting in 2017 heeft Stichting Asterales getracht haar culturele doelstellingen te
verbreden om ook historische evenementen te betrekken.

In het kader van de herdenking 75 jaar vrede na de tweede wereldoorlog, hebben wij getracht
een brug te slaan tussen generaties, om jongvolwassenen in contact te brengen met de
oorlogsveteranen bij de Slag om Arnhem.

Terugkijkend naar 2019 leek alles vredig, maar wij bevinden ons wederom in een slag om het
welzijn van onze samenleving.

Werkzaamheden

De Stichting is actief betrokken bij de ontwikkeling van de diverse projecten.
Het Bestuur hanteert een strikte selectieprocedure, om tot een unanieme besluitvorming te
komen.

Tijdens het jaar hebben de bestuursleden vier stichtingen ondersteund:

Holland Dance Festival
Het bestuur heeft een toezegging voor 5 jaar gedaan (2017-2021) bestaande uit een jaarlijkse
bijdrage van € 7.500 plus een extra bijdrage van € 7.500 elke tweede jaar waanneer het
Holland Dance Festival (HDF) wordt georganiseerd.
Aangezien het HDF wordt gehouden in januari en februari 2020 was er besloten om € 7.500 in
2019, € 7.500 in januari 2020 en € 7.500 te doneren in december 2020.
Helaas zijn de bijdragen 2020 tijdelijke verschoven naar een later tijdstip, in overleg met HDF,
en wordt de ondersteuning met een extra jaar verlengd worden tot en met 2022.
https://www.holland-dance.com/en/

De Dutch Don't Dance Division
De toezegging is voor 3 jaar gedaan (2018-2020) bestaande uit een jaarlijkse bijdrage van €
10.000. Ook nu zal er gezocht worden naar een passende oplossing, om dit moeilijk jaar te
overbruggen.
https://www.ddddd.nu/
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Medical Checks for Children
De toezegging is voor 3 jaar gedaan (2018-2020) bestaande uit een jaarlijkse bijdrage van
€ 3.000, echter door de COVID-19 waren geen missies uitgevoerd in 2020. De bijdrage van
2020 wordt uitbetaald in 2021, mits de missies worden gepland. Hierna zal de toezegging
hoogstwaarschijnlijk verlengd worden.
https;//medicalchecksforchildren.org/

Airborne Museum Hartenstein
Een bijzonder initiatief door de kleinkinderen van een oorlogsveteraan om hem te eren bij de
slag om de bruggen rond Arnhem was het contact snel gemaakt met mevrouw Sarah Heijse, de
energieke directeur van het Airborne Museum Hartenstein nabij Arnhem. Stichting Asterales
heeft specifiek hiervoor Euro 25.000 aan schenkingen opgehaald om het historisch belang van
de strijd en de opoffering bij de Slag van Arnhem te herdenken.
https://www.airbornemuseum.nl/

Gaandeweg heeft het Bestuur de voorkeur om projecten over langere tijdsperiodes te
begeleiden aangezien Stichting Asterales meent een belangrijkere culturele impact en sociale
relevantie te kunnen ontwikkelen bij de jongere generaties.

Het Bestuur is dan ook voornemens om vast te houden aan telkens twee of drie projecten over
meerdere jaren te ondersteunen, samen met een aantal kortere ontwikkelingstrajecten.

Werving van Fondsen

In 2019 zijn er Fondsen ontvangen voor een totaalbedrag Euro 50.000 uit donaties.
Er zijn extra kosten gemaakt bij het werven van fondsen.

Het Bestuur hoopt de werving van fondsen verder uit te breiden in de komende jaren, waarbij
de nadruk gelegd zal worden op afspraken op langere termijn. Dit zal echter niet mogelijk zijn in
2020, aangezien de persoonlijke contacten beperkt blijven.

Beheer van Fondsen

De beheerskosten zijn beduidend lager dan in het jaar van oprichting en beperken zich
voornamelijk tot de accountantskosten voor het samenstellen van de jaarrekening, en overige
beheerskosten (bijvoorbeeld de kosten voor het beheer en bijhouden van de website).

De Stichting behoudt haar nominale investering van USD 50.000 in het aandeelkapitaal van
Asteraceae Limited, Gibraltar.

Stichting Asterales heeft twee ING Bank rekeningen:
NL61 INGB 0006 2890 81 (Euro)
NL36 INGB 0020 1757 60 (US Dollar)

Mazars Accountants zijn aangesteld om namens Stichting Asterales de jaarrekening 2019
samen te stellen volgens standaard 4410.
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Besteding van Fondsen

Het Bestuur heeft in 2019 vier projecten uitgekozen, waarbij de donaties nog in 2019 zijn
uitgekeerd voor totale waarde van Euro 45.500:

Tevens heeft het Bestuur besloten een aantal projecten op langere termijn te ondersteunen.
Elk individueel project zal beoordeeld worden en ingedeeld in aantal categorieën;

Eenmalig betreft unieke evenementen met een specifiek sociaal of cultureel onderwerp of bij
een herdenking van sociaal of cultureel historisch belang.

Lange termijn bijdrage is bedoeld om de continuïteit van het initiatief te waarborgen, met
specifieke aandacht op sociale en culturele ontwikkelingen van jeugd en jongvolwassenen.

Periodiek op langere termijn is gericht op specifiek projecten of festivals welke regelmatig
worden georganiseerd, met een tussenliggende opbouwperiode.

Beleidsplan 2020 - 2022

Helaas kunnen de gezondheidsperikelen rond het Covid-19 virus niet onbesproken blijven.

Gesloten musea, onverlichte zalen, het sociaal afstand houden vallen bijzonder zwaar voor de
culturele instellingen in Nederland.

Het betreft ons allen, en raakt ons allen.
Voorlopig is het nog maar hopen op een gezonde afwikkeling van deze dramatische pandemie.

Maar voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten op de diverse podia om Nederland
te verrijken met kunst en cultuur blijkt het virus verstikkend te zijn. Hopend op een frisse start,
zal de verlichting nog even op zich moeten laten wachten.

Het Bestuur zal zich inzetten om met de bovengenoemde partijen verder in gesprek te treden
over de gevolgen voor hun eigen podia. 2020 is zeker nu al een historisch jaar maar wij richten
ons liever naar de mogelijkheden tijdens het tweede helft van het jaar en natuurlijk naar de
jaren hierna.

De ondersteuning zou wel eens langer en noodzakelijker kunnen gaan worden. Het Bestuur
heeft het Beleidsplan in details doorgenomen en tijdens de bestuursvergadering is besloten om
de doelstellingen en missie van Stichting Asterales verder te verruimen.

Medical Checks for Children
Stichting Dance Festival
De Dutch Don t Dance Division
Airborne Museum Hartenstein

RSIN-nummer: 815043004
RSIN-nummer; 802994325
RSIN-nummer; 810950856
RSIN-nummer; 004421516

Euro 3.000
Euro 7.500
Euro 10.000
Euro 25.000

9



stichting Asterales
's-Gravenhage

30 juni 2020

Financiële Prognose 2020 - 2022
2020 2021 2022

Inkomsten uit Vermogen
Inkomsten uit Donaties
Uitgaven aan Doelstelling
Algemene Kosten maximaal
Passiva/ Eigen Vermogen

€25.000
€25.000
€0
€0

€0
€25.000
€20.500
€4.000
€0

€0
€ 25.000
€20.500
€4.000
€0

€0

Rechtsvorm, Inschrijving, Fiscaalnummer

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in 2019.

Het Bestuur is ongewijzigd en telt drie onbezoldigde leden; Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester. Het voltallig bestuur is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen.

Het bestuur van Stichting Asterales in 2019 bestaat uit:
Voorzitter de heer A. Salzer Levi,
Secretaris mevrouw M.E. Jaworska
Penningmeester de heer M.J. van Wulfften Palthe

Daarnaast hebben de bestuursleden actief bijgedragen aan de uitwisseling van kennis en
informatie met geïnteresseerde initiatieven en projecten. De bestuursleden hebben individueel
en gezamenlijk partijen opgezocht.

's-Gravenhage, 30 juni 2020

A. Salzer Levi
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel batig saldoverdeling)

ACTIVA

2019 2018
€ €

VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelneming in groepsmaatschappijen

1

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN 2 4.272 1.618

4.272 1.618

12



30 juni 2020

2019 2018
€ €

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserve

3
4.272 -1.360

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 4 - 2.978

4.272 1.618
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018
€ €

NETTOBATEN 5 50.000 25.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 6 45.500 20.500
Kosten beheer en administratie 7 -1.132 2.987

TOTAAL VAN SOM DER KOSTEN 44.368 23.487

TOTAAL VAN BEDRIJFSRESULTAAT 5.632 1.513

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 8 - -51.923

TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT 5.632 -50.410

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Overige reserve 5.632 -50.410
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

Stichting Asterales is feitelijk en statutair gevestigd op Koninginnegracht 19, 2514 AB te  s-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67781233.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPGESTELD

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer
aanvaardbare normen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met bijzondere
waardeverminderingen. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar
gedeclareerde dividend van de deelneming.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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3  TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

7 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

DEELNEMING ASTERACEAE LTD.

Dit betreft een belang van 77,65% nominaal $ 50.000 gewone aandelen Asteraceae Ltd. te
Gibraltar. De verkrijgingsprijs bedraagt € 51.923. In 2018 is deze deelneming afgewaardeerd
tot nihil.

VLOTTENDE ACTIVA

2019 2018

2 LIQUIDE MIDDELEN
€ €

ING Bank 4.272 1.618

Het saldo van de US-doIlarrekening bedraagt $ 149,81 en is omgerekend tegen de koers
ultimo 2019 van 1.1214

3 STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige re¬
serve

Stand per 1 januari 2019
€

-1.360
Uit resultaatverdeling 5.632

Stand per 31 december 2019 4.272

KORTLOPENDE SCHULDEN

2019 2018
€ €

4 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Accountantskosten - 2.250
Te betalen A. Salzer Levi - 728

- 2.978
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELIN¬
GEN

INFOR ATIEVERSCHAFFING OVER NIET IN DE BALANS OPGENOMEN
VERPLICHTINGEN

De stichting heeft voor 2020 € 25.000 en voor 2021 € 10.500 toegezegd aan haar doelen.

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

De stichting heeft toezeggingen ontvangen dat zij tot en met 2022 jaarlijks een gift ontvangt van
€25.000.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid
zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk
ook de langere termijn. Voor Stichting Asterales zijn geen risico's te duiden. De ontwikkelingen
zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze
situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de
stichting niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de
hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk
een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op Stichting Asterales. Omdat de
stichting nagenoeg geen vaste lasten heeft kan de stichting de huidige corona-crisis doorstaan
zonder externe steun.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5 NETTO BAT EN

Ontvangen schenkingen

6 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Stichting Airborne Museum Arnhem (ANBI Stichting)
Stichting Holland Dance Festival (ANBI-stichting)
Stichting De Dutch Don't Dance Division (ANBI-stichting)
Stichting Medical Checks for Children (ANBI-stichting)

7 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Fondsenwerving
Bankkosten
Design en kosten website
Overige algemene kosten
Accountantskosten

8 WAARDEVERANDERINGEN VAN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Waardeveranderingen deelneming

2019 2018
€ €

50.000 25.000

25.000
7.500 7.500

10.000 10.000
3.000 3.000

45.500 20.500

770 -

213 130
94 91
41 27

-2.250 2.739

-1.132 2.987

-51.923

's-Gravenhage, 30 juni 2020

Het bestuur van Stichting Asterales

A. Salzer Levi
Voorzitter

M.J. van Wulfften Palthe M.E. Jaworska
Penningsmeester Secretaris
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