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ALGEMENE INFORMATIE
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 2021 als volgt:
Drs. H. ten Hoeve, voorzitter
J.W. Petter, secretaris / penningmeester (per september 2021 benoemd)
Mr. E.M.W. de Lange
Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten.
Mr. H. Ph. Breuker ( per september 2021 benoemd)
Mw. F. de Jong- Krap ( per september 2021 benoemd)
Mw. Mr. M. Geertsema ( per september 2021 benoemd)
Per 31 december 2021 zijn afgetreden:
Drs. J. Kersbergen, voorzitter
Drs. S.M. Tjalsma, secretaris / penningmeester
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 Stichting Fryske Akademy. Het bestuur van het Frysk
Akademyfûns kan zelfstandig besluiten nemen over de aanwending van de gelden.
Na de crisis bij de Stichting 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 Stichting 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 Stichting Fryske Akademy worden verstrekt om de financiering van projecten rond te krijgen.
De voorwaarde is wel dat de Stichting Fryske Akademy voor deze projecten zelf geen gelden uit de jaarlijkse
basisfinanciering beschikbaar kan stellen.
Ontwikkelingen 2021.
Het bestuur vergaderde in 2021 twee keer. De onderwerpen waren het goedkeuren en vaststellen van de jaarrekening
2019 en diverse subsidieaanvragen voor boekpublicaties door derden.
De ontwikkelingen op de Stichting Fryske Akademy zijn een terugkerend agenda punt. De afgelopen jaren is er met
enige regelmaat gevraagd of het FAF de Stichting Fryske Akademy wil steunen als er liquiditeitsproblemen zouden
optreden. Het uitgangspunt van het bestuur is dat als de Stichting Fryske Akademy in liquiditeitsproblemen komt er
door de directeur-bestuurder van de Stichting Fryske Akademy een verzoek om financiële ondersteuning kan worden
ingediend. Afhankelijk van de planvorming en terugbetalingsmogelijkheden van de Stichting 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 niet meer actueel. Na doorvoering van het reorganisatieplan 2019, de benoeming van de directeur bestuurder en de inzet op de impulsbijdrage onderzoeken, heeft voor
nieuw elan gezorgd, waardoor de wetenschappelijke formatie wordt vernieuwd en verjongd.
In 2018 heeft de Stichting 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 Stichting Fryske
Akademy afgelost met de opbrengst van Doelestraat 2-4 zijnde € 725.564. Het restant van de achtergestelde lening
u/g, groot
€ 274.436, is in 2021 door Stichting Fryske Akademy volledig afgelost.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur geen verzoeken m.b.t grote onderzoeksprojecten ontvangen. Wel heeft het
bestuur twee toezeggingen gedaan voor:
 Een afscheidsbundel voor Prof. dr. J. Hoekstra, aangevraagd door Rijks Universiteit Groningen
 Een Engelstalige open access publicatie van het Volkslegerboek, aangevraagd door Stichting Fryske
Akademy
Van eerdere toezeggingen voor onderzoeksprojecten van Stichting Fryske Akademy loopt alleen de bijdrage aan de
leerstoel voor Prof. dr H.van de Velde bij de Universiteit Utrecht.
De in 2020 toezegging voor de financiering 50% van de kosten van twee promotieplekken Frisitiek aan de
Universiteit van Amsterdam is nog niet actief. In 2021 is de financiering van de rest van de kosten rondgekomen en
is de werving van de kandidaten gestart. De verwachting is dat aanstelling per 1 april 2022 zal worden gerealiseerd.
Aanvragen voor nieuwe onderzoeksprojecten door de Stichting Fryske Akademy bij het FAF bestuur zullen onder
bepaalde voorwaarden worden gehonoreerd. Deze voorwaarden zijn: vernieuwend onderzoek op het vakgebied van
de Stichting Fryske Akademy. De aanvraag dient ten behoeve van aanvullende financiering of matchingsfinanciering
te zijn, waardoor het betreffende project gerealiseerd kan worden; het werk wordt bij voorkeur op locatie van de
Stichting Fryske Akademy te Leeuwarden uitgevoerd.
Het vrij besteedbaar exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 10.882 negatief (2020 € 20.266 positief). Dit is het (niet
gecorrigeerde) negatieve exploitatieresultaat ad € 14.931 vermeerderd met de dotatie aan de bestemmingsreserves en
–fondsen ad € 4.049.
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Vooruitzichten 2022
In januari 2022 komt het bestuur voor het eerst samen in de nieuwe samenstelling. Er wordt formeel afscheid
genomen van de beide vertrekkende bestuursleden. Een van de belangrijkste zaken voor dit jaar is de kennismaking
met de directeur-bestuurder en de vernieuwde Raad van Toezicht van stichting Fryske Akademy. Hierbij wordt de
aanvraagprocedure voor nieuwe onderzoek financiering geactualiseerd.
Aanvragen voor financiële bijdragen van derden voor de beheerde fondsen zullen worden behandeld.

Leeuwarden, 30 mei 2022
Stichting Frysk Akademyfûns
Drs. H.ten Hoeve, voorzitter

J.W. Petter, secretaris/penningmeester

Mr. E.M.W. de Lange

Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten

Mr. H. Ph. Breuker

F. de Jong – Krap

Mr. M. Geertsema
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JAARREKENING






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

Balans per 31 december 2021
Exploitatierekening 2021
Kasstroomoverzicht 2021
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de exploitatierekening 2021
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BALANS PER 31 december 2021
(na voorstel bestemming exploitatieresultaat)
31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

ACTIEF
VASTE ACTIVA

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

33.057
504.000

33.057
806.436
537.057

839.493

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen (3)
Liquide middelen (4)

Totaal

28.000
2.392.019

28.000
2.100.007
2.420.019

2.128.007

2.957.076

2.967.500
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

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

Totaal

45
222.633
2.302.691
412.800

45
233.515
2.316.858
402.682
2.938.169

2.953.100

18.907

14.400

2.957.076

2.967.500
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2021
2021

2020

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

€

€

13.387
0
13.387

23.113
32.500
55.613

LASTEN
Overige materiële lasten(10)
Totaal van de lasten

28.318
28.318

50.124
50.124

Exploitatie resultaat

-14.931

5.489

-10.882
-14.166
10.117
-14.931

20.266
-44.519
29.743
5.489

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
2021

2020
€

€

-14.931

5.489

0
4.507
0

102
-5.277
0

4.507

-5.175

Kasstroom operationele activiteiten

-10.424

315

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

0
274.436
274.436

0
0
0

Leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

28.000
28.000

28.000
28.000

292.012

28.315

2.392.019
2.100.007
292.012

2.100.007
2.071.692
28.315

Exploitatie resultaat

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Kortlopende schulden

Netto kasstroom

Mutaties liquide middelen
Stand per 31 december
Stand per 1 januari
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2021
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 30 mei 2022, 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.
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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.
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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA
Materiële vaste activa (1)

2021

2020
€

€

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

2021

2020
€

€

0
504.000
504.000

274.436
532.000
806.436

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 is in 2021 volledig afgelost
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.
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Vorderingen (3)
Overlopende activa
TOTAAL

Overlopende activa
Nog te ontvangen bankrenten
Aflossingsdeel 2022 geldlening St Fryske Akademy

2021

2020
€

€

28.000
28.000

28.000
28.000

2021

2020
€

€

0
28.000
28.000

0
28.000
28.000

2021

2020

Liquide middelen (4)

€

€

Rabo rekening- courant
Rabo doel reserveren

1.372.213
1.019.806
2.392.019

1.080.175
1.019.832
2.100.007
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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
31-12-2020
€
233.515
0
233.515

Beginstand
Voorstel resultaatbestemming 2021
TOTAAL
BESTEMMINGSRESERVES

Stand per
31-12-2020

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

Bestemming
resultaat 2021

155.386
43.593
10.428
1.778.462
328.989
2.316.858

Bestemming
Resultaat 2021
€
0
-10.882
-10.882

Stand per
31-12-2021
€
233.515
-10.882
222.633

Stand per
31-12-2021

€

€

-3.091
-1.918
-202
0
-8.955
-14.166

152.294
41.675
10.226
1.778.462
320.034
2.302.691

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.
.
Detailoverzicht van de mutaties binnen de bestemmingsreserves
Jacob Krol
Fûns

Saldo 31-12-2020

PotCuperus
Fûns

Mr. F..
Gerbens Fûns

S.H. Sieperda
AIO Fûns

FA
Projecten

Totaal

€

€

€

€

155.386

43.593

10.428

1.778.462

328.989

2.316.858

3.756
-1.000

1.860
0

290
0

0
0

0
-8.955

5.906
-9.955

-5.847

-3.778

-492

0

0

-10.117

-3.091

-1.918

-202

0

-8.955

-14.166

152.294

41.675

10.226

1.778.462

320.034

2.302.691

Resultaatverdeling 2021
Aandeel in
beleggingsresultaat
Onttrekking/toevoeging
Indexering bestemmingsfondsen
Exploitatiesaldo
Saldo ultimo 2021
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BESTEMMINGSFONDSEN
Jacob Krol Fonds
Pot-Cuperus Fonds
Mr. F.A. Gerbens Fonds
A.W. Verdelman

Stand per
31-12-2020
218.277
141.039
18.367
25.000
402.683

Indexering
2021
€
5.847
3.778
492
0
10.117

Onttrekking/
toevoeging
2021
€
0
0
0
0
0

Stand per
31-12-2021
€
224.124
144.817
18.859
25.000
412.800

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 door 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 2021
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van Stichting Frysk Akademyfûns over 2021, ad € 14.931, als volgt ten
laste van het eigen vermogen, waaronder begrepen de reserves, te brengen:
2021
€
Toevoeging aan algemene reserve
Onttrekking aan bestemmingsreserves
Indexering bestemmingsfondsen
Totaal

-10.882
-14.166
10.117
-14.931

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 2021
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen

2021

2020
€

€

18.907
18.907

14.400
14.400

4.769
3.388
10.750
0
18.907

63
3.237
11.000
100
14.400

Bankkosten
Deze post bestaat uit nog te betalen kosten over de maand december 2021 voor het aanhouden van een Rabo
rekeningpakket, bankpassen en internetbankieren. Daarnaast is over geheel 2021 negatieve rente over ons banksaldo
in rekening gebracht.
Accountantskosten 2021
Deze post is gebaseerd op de getekende opdrachtbrief.
Bijdragen aan externe publicaties
Ultimo 2021 is er vanuit de algemene middelen voor € 10.750 aan toezeggingen nog niet opgevraagd:
 € 7.500 aan Feitsma Fûns – Wittenskiplike biografy Tony Feitsma
 € 750 aan Rijks Universiteit Groningen – Afscheidsbundel porf. Dr. J. Hoekstra
 € 2.500 aan Fryske Akademy – Engelstalige open access publicatie ‘Volkslegerboek’
Diversen
In eerdere jaren bestond deze post uit onderhoud van het graf van de heer Jacob Krol in Westermeer te Joure en
reiskostenvergoeding voor de voorzitter. In 2021 zijn deze kosten verwerkt in het exploitatiesaldo.
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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. Gezien de financiële situatie bij stichting Fryske Akademy is dit niet aan de
orde.
Gebeurtenisssen na balansdatum
De corona maatregelen van de Rijksoverheid hebben gezien de aard van onze activiteiten nauwelijks invloed op
onze exploitatie.
De in de bestuursvergadering van januari 2022 toegekende bijdragen van in totaal € 6.500 zijn niet in de balans
verwerkt. Het betreft de volgende toezeggingen:
Ten laste van het Pot Cuperus fonds € 2.000:
 € 1.500 aan Afûk – Abe en de aardichman
 € 500 aan Louise uitgeverij – De grutte ferrassing
Ten laste van de algemene middelen € 4.500:
 € 2.500 aan Fryske Akademy – Afscheidsbundel prof. Dr. G. Jensma
 € 2.000 aan dr. R. Plantinga – publieksversie proefschrift ‘Nooit meer honger, natuur inclusief”
Leeuwarden, 30 mei 2022
Stichting Frysk Akademyfûns
Drs. H.ten Hoeve, voorzitter

J.W. Petter, secretaris/penningmeester

Mr. E.M.W. de Lange

Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten

Mr. H. Ph. Breuker

F. de Jong – Krap

Mr. M. Geertsema
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021
BATEN
2021

2020
€

€

22.400
-9.013
13.387

23.520
-407
23.113

Financiële baten en lasten (8)
Rente geldlening FA u/g
Bankkosten

2021

2020
€

€

0
0

32.500
32.500

2021
€

2020
€

3.388
14.999
8.955
976
28.318

3.237
3.500
42.888
499
50.124

Overige baten (9)
Bijdrage legaten

LASTEN
Overige materiële lasten (10)
Accountantskosten 2021
Bijdragen aan externe publicaties
Bijdragen aan projecten Fryske Akademy
Diversen
Bijdragen aan externe publicaties
Vanuit het Jakob Krol fonds is € 1.000 toegezegd voor:
 € 1.000 aan uitgeverij Frysk en Frij – It sket fan Toussaint, L.Popma
Vanuit de algemene middelen is € 13.999 toegezegd voor:
 € 5.000 aan Fryske Akademy – Bundel prof. Dr. H. Mol
 € 5.749 aan Uitgeverij Bornmeer – Ferdban. O. Vries
 € 2.500 aan Fryske Akademy – Engelstalige open access publicatie ‘Volkslegerboek’
 € 750 aan Rijks universiteit Groningen – Afscheidsbundel prof. Dr. J. Hoekstra

Bijdragen aan projecten Fryske Akademy
In 2021 is € 8.955 bijgedragen aan de stichting Fryske Akademy voor de leerstoel in Utrecht
Diversen
Deze post bestaat uit reiskosten bestuursleden € 77, grafonderhoud dhr. J. Krol € 75 en € 824 voor
bestuursvergaderingen.
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OVERIGE GEGEVENS
 Controle verklaring door onafhankelijke
accountant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Bestuur van Stifting Frysk Akademyfûns te Leeuwarden
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stifting Frysk Akademyfûns te Leeuwarden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stifting Frysk Akademyfûns per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving
650 Fondsenwervende organisaties.
Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
3. het kasstroomoverzicht over 2021; en
4. 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 Stifting Frysk Akademyfûns 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 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.
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.
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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 de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheid 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 650 Fondsenwervende organisaties. 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 onderneming 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de organisatie.
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. 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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
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-

-

-

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 stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
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; en
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.
Gorredijk, 30 mei 2022
VAN DER VEEN & KROMHOUT
Registeraccountants

w.g. drs. R. van Dijk RA

