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Algemene gegevens
De vereniging
Het Departement Voorschoten van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen - hierna te
noemen NUT Voorschoten - werd op 1 juli 1869 opgericht.
Statuten
De statuten van de landelijke vereniging zijn voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2006.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Statutaire zetel
NUT Voorschoten is gevestigd aan de Cor van Osnabruggelaan 4 te Voorschoten (2251
RG).
Handelsregister
NUT Voorschoten staat onder nummer 40445974 ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel Den Haag.
Bankrelatie
De bankzaken van NUT Voorschoten zijn ondergebracht bij Triodos Bank.
Accountant
Het bestuur heeft gezien de omvang van de uitgaven en de kosten besloten voor dit boekjaar
geen externe accountant te benoemen.
Website
Op de website www.nutvoorschoten.nl staat actuele informatie over NUT Voorschoten.
Op de website www.nutalgemeen.nl is informatie van het landelijk Nut te vinden.
Samenstelling van het bestuur
Per 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Sinds

Termijn

Aftredend op

Dhr. M. van Staalduine

voorzitter

18-03-2013

3de

18-03-2025

Mevr. J.A. Buijs

secretaris

04-11-2010

3de

04-11-2022

penningmeester

28-11-2018

1ste

28-11-2022

Dhr. J. Hemelaar

lid

01-12-2011

3de

01-12-2023

Mevr. A.J.M. Nijhuis

lid

18-03-2013

3de

18-03-2025

Dhr. H.J.W. Oosterveld
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Verslag van het bestuur over het jaar 2020
Historie
NUT Voorschoten, komt voort uit de in 1784 opgerichte landelijke maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen. Deze organisatie heeft tot doel het educatieve en culturele niveau te bevorderen.
In 1869 is NUT Voorschoten opgericht. Sinds het begin van deze eeuw functioneert onze
organisatie als een fonds. Door rente en belegging is het opgebouwde vermogen gegroeid.
Op basis van geformuleerde voorwaarden beoordelen wij ontvangen aanvragen voor een
financiële bijdrage.
Doelstelling
NUT Voorschoten heeft tot doel initiatieven in Voorschoten te ondersteunen op
maatschappelijk en cultureel gebied, die daarna een gezonde toekomst tegemoet kunnen
gaan. Een ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een schenking, voorschot, lening
of garantstelling.
Beleid
De financiële ondersteuning richt zich zowel op nieuwe projecten met een structureel
karakter als op bestaande activiteiten die een doorstart moeten maken. Omdat de gelden
vroeger door de Voorschotense bevolking bijeen zijn gebracht, moet de bevolking van
Voorschoten van deze projecten kunnen profiteren. Dat betekent dat ze op Voorschoten
betrekking moeten hebben, of dat Voorschoten er een centrale rol in speelt.
Voorwaarde voor ondersteuning
Aanvragen voor ondersteuning dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. Voorziet in sociaal maatschappelijke behoefte of geeft een impuls aan het culturele
leven.
b. Voorschoten en Voorschotenaren staan centraal.
c. Het betreft geen eenmansactie.
d. Meerdere financieringsbronnen.
NUT Voorschoten ondersteunt geen commerciële initiatieven en plannen waarvoor de
overheid subsidie beschikbaar stelt.
Voor meer informatie: raadpleeg de voorwaarden op onze website.
Verslag van werkzaamheden
2020 in cijfers
o We hebben 5 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 3 toegekend en 2 afgewezen. 2 van
de toegekende aanvragen hebben hun activiteiten uitgesteld in verband met de
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
o 2 projecten zijn in 2020 gerealiseerd. Met een bijdrage van het NUT Voorschoten heeft
de Cultuurfabriek haar website vernieuwd en heeft Speelotheek Tante Leen nieuw
materiaal aangeschaft.
o In totaal is € 5.263 uitgekeerd aan organisaties die actief zijn in Voorschoten.
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Uitgekeerde bedragen
Organisatie
1. Voorschoten voor elkaar
2. Museum Voorschoten
3. Oranjevereniging

Bijdrage aan
Scholing vrijwilligers (meerjarige project)
Bijdrage aan productie film 75 jaar bevrijding
Voorschot t.b.v. theatervoorstelling

Bedrag
€ 1.500
€ 1.220
€ 2.543

Balans per 31 december 2020
2020

2019

2018

ACTIVA
€0

€0

€0

Vlottende activa
Liquide middelen

€ 126.288

€ 130.940

€ 170.724

Totaal

€ 126.288

€ 130.940

€ 170.724

€ 126.288

€ 130.940

€ 170.724

€0

€0

€0

€ 126.288

€ 130.940

€ 170.724

2019

2018

Belegging en effecten

PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen vermogen
Algemene reserve
Schulden op korte en lange termijn
Totaal

Staat van baten en lasten over 2020
2020
BATEN
Opbrengst beleggingen
Rente / coupons
Totaal baten

-

€0
€ 78
€ 78

€0
€0
€0

€0
€0
€0

LASTEN
Projectkosten
Kosten van organisatie
Kosten van bestuur
Totale lasten

€ 4.3771
€ 196
€0
€ 4.574

€ 36.236
€ 2.479
€ 1.069
€ 39.784

€ 4.727
€ 478
€ 392
€ 5.597

De mutatie in het vermogen van € 4.652 is het verschil tussen de baten en de lasten.
Er is in 2020 € 5.263 uitgekeerd. Bij de afrekening van projecten is in 2020 € 886 aan teveel
ontvangen bijdragen teruggestort. Het saldo van de projectuitgaven is uitgekomen op € 4.377.
1
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Toelichting op de financiële gegevens
Projectkosten
De projectkosten betreffen de uitgekeerde bedragen. In 2020 zijn 2 projecten afgerond. Uit
de eindafrekening bleek dat er minder was uitgegeven dan geraamd. Het surplus is
teruggestort. Het saldo van de uitgekeerde bedragen en de retour ontvangen middelen was
€ 4.377. De omvang van de projectkosten was historisch gezien erg laag, zie grafiek 1. Een
belangrijke oorzaak betreffen de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Hierdoor hebben veel organisaties hun activiteiten gestaakt of
uitgesteld.
Grafiek 1: Omvang van de projectkosten 2011-2020

Kosten van organisatie
De organisatiekosten bedroegen € 196. Het gaat om kosten voor het gebruik van een
bankrekening en een website.
Activa
Afgaand op de gemiddelde uitgaven per jaar in de afgelopen jaren zal het fonds over
ongeveer 8 jaar zijn uitgeput, zie grafiek 2.
Grafiek 2: Raming ontwikkeling activa
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