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Doelstelling Frysk Akademyfûns
De stifting hat ta doel de befoardering fan en aktivearring ta Frysk wittenskiplik wurk yn de wiidste betsjutting, dêr ûnder ek
te ferstean befoardering fan in reedlike húsfesting op it stik fan de gebouwen en replik goed fan persoanen en ynstânsjes, dy’t
harren mei dizze taak belêstige hawwe en wol mear yn it bysûnder wat oanbelanget de Stichting Fryske Akademy.
(Artikel 2, Karbrief Frysk Akademyfûns).
Kernactiviteiten
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere
verkrijgingen en baten.
Tot de kernactiviteiten van het Frysk Akademyfûns behoort het beheren van fondsen. Het vermogen van het fonds
kan aan wetenschappelijk onderzoek worden besteed, of aan andere door het bestuur goedgekeurde doelen, voor
zover deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Frysk Akademyfûns.
Juridische structuur
Het Frysk Akademyfûns is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 leden, waarbij het aantal
leden door het bestuur met algemene stemmen wordt vastgesteld.
Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacatures een voordracht doen voor een nieuw te benoemen
bestuurslid aan de Raad van Toezicht van de Stichting Fryske Akademy, die benoemt. Wanneer de benoeming niet
binnen drie maanden na het doen van de voordracht is gedaan, voorziet het bestuur zelf in de vacature door de
benoeming van de voorgedragene, conform artikel 4 lid 2.
Volgens de statuten, artikel 4 lid 3, worden de bestuursleden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar en zijn na
afloop van de zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster
van aftreden. In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dit rooster de plaats in van de bestuurders
voor wie zij benoemd zijn.
De samenstelling van het bestuur is ultimo 2020 als volgt:
Mr. W.J. Adema
Drs. H. ten Hoeve
Drs. J. Kersbergen, voorzitter
Mr. E.M.W. de Lange
Drs. S.M. Tjalsma, skriuwer/ponghâlder
Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten.
De heer H. ten Hoeve is met ingang van 30 november 2020 toegetreden tot bestuurslid. Met ingang van 1 januari
2021 bestaat het bestuur uit 6 leden.
De jaarstukken worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Deze jaarstukken
gaan vergezeld van een controleverklaring van een registeraccountant of van een accountants-administratieconsulent.
De cijfers van het Frysk Akademyfûns worden meegenomen in de geconsolideerde cijfers van de Stichting Fryske
Akademy. Er is geen sprake van een deelneming in de zin van de wet, BW 2 titel 9. Juridisch gezien is er geen
eenheid van bestuur tussen het Frysk Akademyfûns en de Fryske Akademy. Het bestuur van het Frysk Akademyfûns
kan zelfstandig besluiten nemen over de aanwending van de gelden.
Na de crisis bij de Fryske Akademy in 2004 is met de Provinsje Fryslân in 2006 afgesproken dat het Frysk
Akademyfûns, samen met de geoormerkte bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves, een vrij beschikbaar
vermogensdeel € 1.342.812 (op basis van de jaarrekening 2006) in stand houdt.
Het Frysk Akademyfûns heeft de ANBI status, zie http://www.fryskakademyfuns.nl/
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GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR
Algemeen
Het bestuur van het FAF kan op grond van door de Fryske Akademy ingediende projectaanvragen subsidies
verstrekken aan extern (niet uit de reguliere- en lumpsumsubsidies, de zogenaamde basisfinanciering) gefinancierde
wetenschappelijke projecten en de bijbehorende personele kosten bij de Fryske Akademy die niet of slechts ten dele
kunnen worden bekostigd met subsidies van Rijk, Provincie of NWO. Eveneens kunnen garantstellingen aan de
Fryske Akademy worden verstrekt om de financiering van projecten rond te krijgen. De voorwaarde is wel dat de
Fryske Akademy voor deze projecten zelf geen gelden uit de jaarlijkse basisfinanciering beschikbaar kan stellen.
Ontwikkelingen 2020.
Het bestuur vergaderde in 2020 twee keer. De onderwerpen waren het goedkeuren en vaststellen van de jaarrekening
2019 en diverse subsidieaanvragen voor boekpublicaties door derden.
De ontwikkelingen op de Fryske Akademy zijn een terugkerend agenda punt. De afgelopen jaren is er met enige
regelmaat gevraagd of het FAF de Fryske Akademy wil steunen als er liquiditeitsproblemen zouden optreden. Het
uitgangspunt van het bestuur is dat als de Fryske Akademy in liquiditeitsproblemen komt er door de directeurbestuurder van de Fryske Akademy een verzoek om financiële ondersteuning kan worden ingediend. Afhankelijk van
de planvorming en terugbetalingsmogelijkheden van de Fryske Akademy zijn er mogelijkheden een kredietfaciliteit te
verstrekken. Dit onder de conditie dat het minimaal vrije vermogen van het Fûns € 1.342.812 (stand ultimo 2006)
moet blijven bedragen.
De noodzaak tot het verstrekken van een kredietfaciliteit is kleiner geworden. Eind 2019 heeft de Provincie Fryslân
aan de Fryske Akademy een incidentele bijdrage verstrekt voor de reorganisatie én is voor de jaren 2020-2024
telkenjare een extra subsidie van € 200.000,- toegezegd ten behoeve van de versterking van de wetenschappelijke
formatie.
In 2018 heeft de Fryske Akademy het pand Doelestraat 2-4 verkocht. In overeenstemming met de
financieringsvoorwaarden is een deel van de achtergestelde lening u/g ad. € 1 miljoen, door de Fryske Akademy
afgelost met de opbrengst van Doelestraat 2-4 zijnde € 725.564. Het restant van de achtergestelde lening u/g
bedraagt ultimo 2020 € 274.436.
Over de aflossing van deze achtergestelde lening zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt met het bestuur
van de Fryske Akademy.
In 2020 zijn er een tweetal legaten ontvangen, het betreft één legaat van €7.500 en één legaat van € 25.000.
In het afgelopen jaar hebben de hoogleraren frisitiek, prof. dr. A.P. Versloot (UvA), prof. dr. G.T. Jensma (RUG) en
prof. dr. H. Van de Velde (UU), het Frysk Akademyfûns schriftelijk verzocht om aan de Universiteit van Amsterdam
twee promotieplekken te co financieren. Op die manier willen ze bijdragen aan het verjongen en uitbreiden van de
kennis op het gebied van de frisistiek. Het plan is verder toegelicht in de vergadering van het FAF-bestuur d.d. 30
november 2020.
Het Frysk Akademyfûns is bereid 50% van de kosten voor het aanstellen van twee promovendi, met een maximum
van € 125.000 per promovendus, te financieren. Er zijn diverse voorwaarden gesteld, waarvan de belangrijkste zijn
dat de Fryske Akademy penvoerder is van deze promotietrajecten en dat de Fryske Akademy actief participeert in
deze promotietrajecten door middel van begeleiding door een medewerker van de Fryske Akademy en het ter
beschikking stellen van onderzoeksfaciliteiten.
In 2020 zijn er door enkele uitgeverijen subsidie aanvragen voor geldelijke steun bij het uitgeven van boeken
ingediend. Deze aanvragen zijn ingediend bij de fondsen die het Frysk Akademyfûns in beheer heeft, waaronder het
Jacob Krol Fonds en het Pot-Cuperus Fonds.
Een toegezegde subsidie vervalt als het bedrag niet binnen 2 jaar wordt opgevraagd.
De Fryske Akademy heeft in 2017 en 2018 voor een aantal onderzoeksprojecten die doorlopen tot eind 2020 een
subsidieaanvraag ingediend. Over 2020 heeft het Frysk Akademyfûns € 42.888 bijgedragen aan (in totaal) 5
onderzoeksprojecten van de stichting Fryske Akademy.
A
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Aanvragen voor nieuwe onderzoeksprojecten door de Fryske Akademy bij het FAF bestuur zullen onder bepaalde
voorwaarden worden gehonoreerd. Deze voorwaarden zijn: vernieuwend onderzoek op het vakgebied van de Fryske
Akademy, de aanvraag dient aanvullende financiering of matchtingsfinanciering te zijn waardoor het betreffende
project gerealiseerd kan worden en het werk wordt bij voorkeur op locatie van de Fryske Akademy te Leeuwarden
uitgevoerd.
Het vrij besteedbaar exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 20.266 positief (2019 € 13.989 positief). Dit is het (niet
gecorrigeerde) exploitatieresultaat ad € 5.490 vermeerderd met de dotatie aan de bestemmingsreserves en –fondsen
ad € 14.776.
Vooruitzichten 2021
In 2021 zullen er diverse bestuurswisselingen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat er een verjonging plaats zal
vinden met meer diversiteit in het bestuur. Het bestuur hecht waarde aan continuïteit over de historie van het fonds
in het bestuur en op dit aspect zal het rooster van aftreden worden geactualiseerd.
In 2021 zal het FAF-bestuur de indexering en de mogelijke vrijval van de bestemmingsreserves ter discussie stellen.
Deze bestemmingsreserves zijn, in tegenstelling tot de bestemmingsfondsen, in beginsel vrij te besteden in vervolg
op bestuursbesluiten. De noodzaak om bij te dragen aan de financiële situatie van de Fryske Akademy is kleiner
geworden als gevolg van de tijdelijke verhoging van de subsidiebijdragen voor de duur van 5 jaar, vanaf 2020, door
de Provincie Fryslân.
De corona maatregelen hebben de maatschappij de vanaf 16 maart 2020 grotendeels tot stilstand gebracht. Gezien
de aard van onze activiteiten is het onwaarschijnlijk dat onze toekomstige exploitatie direct door de coronacrisis zal
worden beïnvloed.
Leeuwarden, 11 juni 2021
Drs. S.M. Tjalsma,
Secretaris/penningmeester
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JAARREKENING
•
•
•
•
•

Stichting Frysk Akademyfûns
Doelestrjitte 8 / postbus 54
8900AB Leeuwarden/Ljouwert

Balans per 31 december 2020
Exploitatierekening 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de exploitatierekening 2020
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BALANS PER 31 december 2020
(na voorstel bestemming exploitatieresultaat)
31-12-2020
ACTIEF

€

31-12-2019
€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

33.057
806.436
839.493

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen (3)
Liquide middelen (4)

Totaal

33.057
834.436

28.000
2.100.007

867.493

28.102
2.071.692
2.128.007

2.099.794

2.967.500

2.967.287
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31-12-2020
PASSIEF

€

31-12-2019
€

€

€

Eigen vermogen (5)
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden (6)
Totaal

45
233.515
2.316.858
402.682

2.953.100

45
213.249
2.361.376
372.941

2.947.611

14.400

19.676

2.967.500

2.967.287
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2020
2020

€

2019

€

BATEN
Financiële baten minus lasten(8)
Overige baten (9)
Totaal van de baten

23.113
32.500
55.613

24.583
0
24.583

LASTEN
Overige materiële lasten(10)
Totaal van de lasten

50.124
50.124

124.488
124.488

5.489

-99.905

20.266
-44.519
29.743
5.490

13.989
-108.449
-5.445
-99.905

Exploitatie resultaat

Exploitatiesaldo te verdelen:
Vrij besteedbaar exploitatie saldo
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

Deze verdeling van het exploitatiesaldo vormt het voorstel tot bestemming resultaat 2020 (bladzijde 18).
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het bestuur is dit voorstel in de balans verwerkt.
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KASSTROOMOVERZICHT
2020

2019
€

€

5.490

-99.905

102
-5.277
0
-5.175

11
8.034
0
8.045

315

-91.860

Investeringen in materiele vaste activa
Desinvestering / aflossing uit beleggingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
0

0
0
0

Leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

28.000
28.000

28.000
28.000

Netto kasstroom

28.315

-63.860

2.100.007
2.071.692
28.315

2.071.692
2.135.552
-63.860

Exploitatie resultaat

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom operationele activiteiten

Mutaties liquide middelen
Stand per 31 december
Stand per 1 januari
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2020
ACTIVITEITEN
Het Frysk Akademyfûns heeft zich tot doel gesteld het stimuleren van het Friese wetenschappelijke werk in de
breedste zin des woords.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening, opgemaakt 11 juni 2021, is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de ‘Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarlijkse indexering van de bestemmingsfondsen komt ten goede aan het exploitatieresultaat. Vervolgens wordt
door winstbestemming het bedrag van de indexering toegewezen aan de bestemmingsfondsen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva 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.
Vreemde valuta
Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. Vorderingen en
schulden worden omgerekend tegen de koersen op balansdatum. De hieruit resulterende winsten en verliezen zijn in
de resultaten verwerkt.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de lineair berekende
afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdende met een eventuele
restwaarde.
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor
de vaststelling of er sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende noot.
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de
realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de
boekwaarde van het betreffende actief.
Kosten voor groot onderhoud worden geactiveerd en lineair afgeschreven naar de verwachte toekomstige
gebruiksduur.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage is:
Gebouwen en terreinen

0 – 2,5% (op terreinen wordt niet afgeschreven)

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief
transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde.
Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
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Bestemmingsfondsen
Fondsen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Kortlopende schulden
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de kortlopende schulden gewaardeerd tegen reële waarde. 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 BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Algemeen
Uitgangspunt bij het bepalen van de resultaten is de toepassing van het continuïteitsbeginsel. De baten en lasten
worden toegerekend aan het verslagjaar, waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en
uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen, voor zover zij per balansdatum als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Lasten en risico’s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt,
indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
Baten
De baten worden gevormd door de ontvangsten van de Stichting Fryske Akademy, baten uit fondsen, erfenissen en
legaten, financiële baten en overige baten.
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering
Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten hiervan over
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Vrij besteedbaar exploitatiesaldo
Dit bestaat uit het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering vermindert met de resultaatbestemming aan
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De resultaatbestemming aan de bestemmingsreserves bestaan uit het
aandeel in het vrij besteedbare exploitatiesaldo welke toegerekend wordt de bestemmingsreserves.
De resultaatbestemming aan bestemmingsfondsen heeft betrekking op de jaarlijkse indexering van de fondsen, welke
nodig is om de fondsen in stand te houden.

pagina 14 van 25

jaarrekening 2020
Stichting Frysk Akademyfûns
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
Materiële vaste activa (1)

2020

€

2019

€

Bedrijfsgebouwen en –terreinen

33.057

33.057

TOTAAL

33.057

33.057

De post activa vermeld onder bedrijfsgebouwen en –terreinen heeft betrekking op een deel van de tuin van de
Stichting Fryske Akademy in Leeuwarden. Op 15 november 2000 is ongeveer een kwart van de tuin aangekocht en
een ander deel, 93 mtr2, van de tuin is in 2014 aangekocht. Eveneens is 14mtr2, de grond op de hoek DoelestrjitteGrienewei, in 2014 aangekocht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het realiseren van de hoofdingang van
de Fryske Akademy.

Financiële vaste activa (2)
Achtergestelde leningen u/g
Overige leningen u/g
TOTAAL

2020

€

274.436
532.000
806.436

2019

€

274.436
560.000
834.436

De leningen zijn verstrekt aan de Stichting Fryske Akademy ter financiering van de nieuwbouwactiviteiten.
Achtergestelde lening:
Op 13 juli 2015 is een notariële akte voor een geldlening zonder zekerheidstelling verleden. Het betreft een
achtergestelde lening van € 1.000.000 met een looptijd van 1-7-2015 t.e.m. 30-6-2040. Deze lening is vrij van rente.
Deze lening is opeisbaar in het geval van vervreemding van de Levertraanfabriek, Doelestraat 2-4.
In 2019 heeft Stichting Fryske Akademy hierop € 725.564 afgelost uit de netto verkoopopbrengst van pand
Doelestraat 6, de voormalige levertraanfabriek.
Het verschuldigde restantbedrag, ad. € 274.436, zal worden gecontinueerd als lening deel. Over de aflossing hiervan
zullen te gelegener tijd afspraken moeten worden gemaakt.
Overige lening u/g:
In januari 2016 is – conform bovengenoemde notariële akte- het tweede leningsdeel ad € 700.000 verstrekt aan de
Fryske Akademy. Dit betreft een geldlening met een looptijd van 1-1-2016 t.e.m. 31-12-2040. Op deze lening wordt
jaarlijks € 28.000 afgelost. De verschuldigde rente is vastgesteld op 4% maandelijks achteraf, welke vast staat tot 31
december 2020. In 2021 zullen het Frysk Akademyfûns en de Fryske Akademy het nieuwe rentepercentage en de
periode waarvoor deze vaststaat opnieuw vaststellen.
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Vorderingen (3)
Overlopende activa
TOTAAL

Overlopende activa
Nog te ontvangen bankrenten
Aflossingsdeel 2021 geldlening St Fryske Akademy

Liquide middelen (4)
Rabo rekening- courant
Rabo doel reserveren

2020

€

28.000
28.000
2020

€

0
28.000
28.000

2020

€

1.080.175
1.019.832
2.100.007

2019

€

28.102
28.102
2019

€

102
28.000
28.102

2019

€

1.051.962
1.019.730
2.071.692
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PASSIVA
Eigen Vermogen (5)
STICHTINGSKAPITAAL
Bij de oprichting van de Stichting Frysk Akademyfûns op 19 juli 1968 hebben de vier oprichters elk 25 gulden
gestort, omgerekend is dit € 45.
ALGEMENE RESERVE

Stand per
31-12-2019

€
213.249
0
213.249

Beginstand
Voorstel resultaatbestemming 2020
TOTAAL
BESTEMMINGSRESERVES

Stand per
31-12-2019

Projecten Jacob Krol Fûns
Projecten Pot-Cuperus Fûns
Projecten Mr. F.A. Gerbens Fûns
S. H Sieperda AIO Fûns
FA projecten

Bestemming
resultaat 2020

153.945
46.756
10.337
2.028.462
121.877
2.361.376

Bestemming
Resultaat 2020
€
0
20.266
20.266

Stand per
31-12-2020

€
213.249
20.266
233.515

Stand per
31-12-2020

€

€

1.441
-3.163
91
-250.000
207.112
-44.519

155.386
43.593
10.428
1.778.462
328.989
2.316.858

De heer S. H. Sieperda, geboren op 16 januari 1918 te Assen en overleden op 30 januari 2008 te Den Haag, heeft een
deel van zijn vermogen nagelaten aan het Frysk Akademy Fûns. Het fonds wordt benoemd als S.H. Sieperda AIO
Fûns. De gerealiseerde baten uit dit S.H. Sieperda AIO Fûns zijn beschikbaar gesteld voor promotieplekken bij de
Fryske Akademy. De directeur bestuurder van de Fryske Akademy kan hiertoe verzoeken indienen.
Aan deze erfenis zijn geen voorwaarden verbonden.
Het bestuur van de stichting zal in 2021 vaststellen tot welk bedrag het saldo van deze erfenis in stand moet blijven.
In het afgelopen boekjaar is er € 250.000 euro beschikbaar gesteld voor 2 promotietrajecten aan de Fryske Akademy,
welke trajecten samen met de Universiteit van Amsterdam zullen worden uitgevoerd.
Detailoverzicht van de mutaties binnen de bestemmingsreserves
Jacob Krol
Fûns
€
Saldo 31-12-2019

PotCuperus
Fûns

Mr. F..
Gerbens Fûns

S.H. Sieperda
AIO Fûns

FA
Projecten

Totaal

€

€

€

153.945

46.756

10.337

2.028.462

121.877

2.361.377

4.182
0

2.108
-3.500

322
0

0
-250.000

0
207.112

6.612
-46.388

-2.741

-1.771

-231

91

-250.000

207.112

-44.519

155.386

43.593

10.428

1.778.462

328.989

2.316.858

Resultaatverdeling 2020
Aandeel in
beleggingsresultaat
Onttrekking/toevoeging
Indexering bestemmingsfondsen
Exploitatiesaldo
Saldo ultimo 2020

1.441

-3.163

0

0

-4.743
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BESTEMMINGSFONDSEN
Jacob Krol Fonds
Pot-Cuperus Fonds
Mr. F.A. Gerbens Fonds
A.W. Verdelman

Stand per
31-12-2019
215.535
139.268
18.136
0
372.941

Indexering
2020
€
2.741
1.771
231
0
4.743

Onttrekking/
toevoeging
2020
€
0
0
0
25.000
25.000

Stand per
31-12-2020
€
218.276
141.039
18.367
25.000
402.682

De Stichting Frysk Akademyfûns heeft vier bestemmingsfondsen in beheer. De eerste drie bestemmingsfondsen
worden alle onder dezelfde voorwaarden beheerd. Aan de fondsen wordt jaarlijks – bij wijze van indexatie – een
bedrag toegevoegd dat overeenkomt met het gezinsconsumptie-indexcijfer (basis 2015 = 100). De
beleggingsresultaten welke worden behaald door Stichting Frysk Akademyfûns worden toegevoegd aan de
bestemmingsreserve die deze fondsen is gevormd.
Het A.W. Verdelman bestemmingsfonds vormt hier een uitzondering op. Dit bestemmingsfonds hoeft niet in stand
te worden gehouden.
Jacob Krol Fonds
De heer Jacob Krol, geboren op 23 november 1898 en gestorven op 23 augustus 1984, heeft zijn erfenis bestemd aan
de Fryske Akademy. In overleg met de Fryske Akademy voert het Frysk Akademyfûns het beheer uit,
overeenkomstig de bepalingen, vastgelegd in het testament:
• Het saldo van de nalatenschap moet onverminderd in stand worden gehouden, en dient op een niet
speculatieve wijze rentedragend gemaakt te worden, waarbij de nalatenschap separaat vermeld moet blijven
en onder de naam Jacob Krol Fonds vermeld dient te worden;
• Het aangegroeide rentebedrag dient besteed te worden voor de uitgave van Friestalige boeken. In de
boekuitgave dient dit vermeld te worden.
• Het graf in Westermeer (te Joure) dient onderhouden te worden en jaarlijks dient dit onderhoud
gecontroleerd te worden. De grafrechten zijn voor onbepaalde tijd afgekocht.
Op 28 februari 1985, heeft het bestuur van Stichting Frysk Akademyfûns besloten om de hoofdsom van het Jacob
Krol Fonds, jaarlijks te suppleren met een inflatiecorrectie.
Pot-Cuperus Fonds
Op 1 januari 1987 heeft Stichting Frysk Akademyfûns het beheer gekregen over Pot-Cuperus Fonds. Dit fonds is
ontstaan in 1963, na het overlijden van mevrouw Pot-Cuperus.
Overeenkomstig de volgende bepalingen worden de gelden beheerd;
• De hoofdsom dient als een separaat fonds geregistreerd te worden;
• De fondsopbrengsten dienen besteed te worden aan de uitgifte van Friese en in het Fries vertaalde boeken
voor de schoolgaande jeugd en voor de jongeren.
Mr. F.A. Gerbens Fonds
Op 1 januari 1987 heeft Stichting Frysk Akademyfûns het beheer van dit fonds overgenomen van de Fryske
Akademy. Dit fonds is in 1947 begonnen met een startbedrag van hfl. 2.500, met extra stortingen van fl. 200 in de
jaren 40. De gelden van dit fonds kunnen besteed worden aan Friestalige onderzoeken.
De bepalingen inzake het beheer van de gelden is overeenkomstig de beide voornoemde fondsen.
A.W.Verdelman
De heer A.W. Verdelman, geboren op 14 januari 1939 in Den Haag en overleden op 19 oktober 2020 te
Zoetermeer, heeft stichting Frysk Akademy Fûns een legaat ter grootte van € 25.000 nagelaten. De legataris heeft dit
bedrag specifiek bestemd// voor onderzoek naar de fonologie van het Fries.
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VOORSTEL TOT BESTEMMING RESULTAAT 2020
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van Stichting Frysk Akademyfûns over 2020, ad € 5.490, als volgt ten
laste van het eigen vermogen, waaronder begrepen de reserves, te brengen:
2020
Toevoeging aan algemene reserve
Onttrekking aan bestemmingsreserves
Indexering bestemmingsfondsen
Totaal

€

20.266
-44.519
29.743
5.490

Dit voorstel van de bestemming van het exploitatie resultaat 2020 is reeds in de balans verwerkt.

Kortlopende schulden (6)
Overlopende passiva
TOTAAL

Overlopende passiva

Bankkosten
Accountantskosten 2020
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen

2020

2019
€

€

14.400
14.400

19.676
19.676

63
3.237
11.000
100
14.400

13
3.146
16.250
267
19.676

Bankkosten
Deze post bestaat uit nog te betalen kosten over de maand december 2020 voor het aanhouden van een Rabo
rekeningpakket, bankpassen en internetbankieren.
Accountantskosten 2020
Deze post is gebaseerd op de getekende opdrachtbrief.
Bijdragen aan externe publicaties
Ultimo 2020 heeft het Pot-Cuperus fonds voor € 3.500 aan nog niet opgevraagde toezeggingen:
• € 1.500 aan uitgeverij Afûk – Passys, Josse de Haan
• € 2.000 aan uitgeverij Afûk – útfanhûs, Mirjam van Houten
Ultimo 2020 is er vanuit de algemene middelen voor € 7.500 aan toezeggingen nog niet opgevraagd:
• € 7.500 aan Feitsma Fûns – Wittenskiplike biografy Tony Feitsma
Diversen
Deze post betreft onderhoud van het graf van de heer Jacob Krol in Westermeer te Joure en reiskostenvergoeding
voor de voorzitter.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In 2019 heeft het bestuur van stichting FAF toegezegd dat, wanneer in de toekomst bij stichting Fryske Akademy
tijdelijk liquiditeitstekorten zouden ontstaan, zij bereid is om een tijdelijk rekeningcourant krediet onder nader te
bepalen voorwaarden te verstrekken.
Gebeurtenisssen na balansdatum
De corona maatregelen hebben de maatschappij de vanaf 16 maart grotendeels tot stilstand gebracht. Gezien de aard
van onze activiteiten is het onwaarschijnlijk heeft dat onze toekomstige exploitatie direct door de coronacrisis zal
worden beïnvloed.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020
BATEN
2020
Financiële baten en lasten (8)
Rente ontvangst rekening-courant
Rente geldlening FA u/g
Bankkosten

0
23.520
-407
23.113
2020

Overige baten (9)
Bijdrage legaten

€

€

2019

€

102
24.640
-159
24.583
2019

32.500
32.500

€
0
0

De overige baten bestaan uit 2 in 2020 ontvangen legaten. Het betreft een legaat van erven J. Kingma-Faber ter
grootte van €7.500 . Dhr A.W. Verdelman heeft € 25.000 gelegateerd.

LASTEN
Overige materiële lasten (10)
Accountantskosten 2020
Bijdragen aan externe publicaties
Bijdragen aan projecten Fryske Akademy
Diversen

2020
€

2019
€

3.237
3.500
42.888
499
50.124

2.271
18.500
103.050
667
124.488

Bijdragen aan externe publicaties
Vanuit het Pot Cuperus fonds is € 3.500 toegezegd voor:
• € 1.500 aan uitgeverij Afûk – Passys, Josse de Haan
• € 2.000 aan uitgeverij Afûk – útfanhûs, Mirjam van Houten
Bijdragen aan projecten Fryske Akademy
In 2020 is € 42.888 bijgedragen aan in totaal 5 onderzoeksprojecten van de stichting Fryske Akademy.
Diversen
Deze post bestaat uit reiskosten bestuursleden en grafonderhoud.
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OVERIGE GEGEVENS
• Controle verklaring door onafhankelijke
accountant
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