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BESTUURSVERSLAG

Algemeen
Stichting Havezate Mensinge is opgericht op 18 mei 1988 en is statutair gevestigd  te Roden.
De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41018936.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het beheren en exploiteren van Havezate Mensinge, 
de koetsierswoning, het koetshuis en de om- en aanliggende landerijen ten behoeve van het behoud van
het cultureel erfgoed, alsmede het stimuleren, organiseren en doen organiseren van een veelheid aan
(culturele) activiteiten op en rond de onroerende zaken.

Middelen
Stichting Havezate Mensinge ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Noordenveld. Door de subsidie
en overige inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur en de verkoop van toegansbewijzen kunnen de taken van de
stichting worden gerealiseerd.

Bestuur
Het bestuur bestaat ten tijde van vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:
- F.J. Bangma (voorzitter)
- W. de Lange (penningmeester)
- J.M. Hiddema (lid)
- J.A. Bezema (lid)
- E.J.W.R. Scherbeijn (lid)

Jaarrekening
In de jaarrekening zijn opgenomen de staat van baten en lasten over 2020, de balans per 31 december 2020,
de bijgestelde begroting over 2020 alsmede de staat van baten en lasten over 2019 en de balans per 
31 december 2019. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de staat van baten en lasten en de balans per 
31 december 2020.

De staat van baten en lasten sluit met een saldo van € 5.699. Het eigen vermogen per 31 december 2020
bedraagt € 31.732 en bestaat uit:
- Algemene reserve ad € 12.732
- Bestemmingsreverves ad € 19.000 

Begroting 2021
De vastgestelde begroting 2021 sluit met een resultaat ter grootte van € 428. 
De verwachte baten bedragen € 171.430 en de verwachte lasten bedragen € 171.002.

Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening is een inschatting gemaakt van de gevolgen
van de coronacrisis voor het resultaat over 2021. Het bestuur verwacht een verlies van plm. € 32.000. 
Het gaat hierbij vooral om omzetderving betalende bezoekers en lagere opbrengsten uit verhuur.
Hiervoor is op de balans per 31 december 2020 een voorziening opgenomen. Zie verder pagina 10 en 15.



                   JAARREKENING
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Stichting Havezate Mensinge

 Balans per 31-12-2020
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa 31.12.2020 31.12.2019
€ €

 
 Vlottende activa
 
 Voorraden 1.500          1.250          
 
 Vorderingen
 Debiteuren 1 6.292        495               
 Belastingen/sociale verzekeringen 2 7.329        11.998          
 Overige vorderingen 3 3.342        5.234            
 
   
 16.963         17.727         
 

Liquide middelen 4 58.380         33.432         

 
 

 
 
 

 
 
 
 

76.843         52.409         
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Passiva 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Eigen vermogen 

 Algemene reserve 5 12.732      7.033            
 Bestemmingsreserves 6 19.000      10.000          

31.732         17.033         

Voorzieningen 7 24.500         15.472         

 
 Kortlopende schulden
 
 Crediteuren 10.440      10.440          

Belastingen/sociale verzekeringen 8 2.243        2.111            
Overige schulden en overlopende passiva 9 7.928        11.845          

20.611         24.396         

 
 
 

 
 

76.843 56.901



Stichting Havezate Mensinge

Staat van baten en lasten over 2020
Bijgestelde

 Resultaat begroting Resultaat
2020 2020 2019

Subsidie 10 131.550       90.000        82.530        
Opbrengsten exploitatie 11 35.257        81.703        87.311        
Overige opbrengsten 12 12.500        -             7.846          

   
    
Som der bedrijfsopbrengsten 179.307       171.703       177.687       

   

Directe kosten exploitatie 13 25.680        52.030        29.470        
Personeelskosten 14 79.319        71.172        81.593        
Afschrijvingskosten 15 -             3.000          2.507          
Overige bedrijfskosten 16 59.344        38.913        63.795        

   

Som der bedrijfslasten 164.343       165.115       177.365       

Resultaat 14.964        6.588          322             

Financiële lasten 17 265             1.030          322             

Resultaat voor mutatie
bestemmingsreserves 14.699        5.558          -             

Mutatie bestemmingsreserves 18 9.000-          5.000-          -             

Resultaat 5.699          558             -             
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Vergelijkende cijfers
Met ingang van 2019 worden investeringen in activa direct ten laste van de exploitatie geboekt.
Overigens zijn de gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de 
stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Met ingang van 2019 worden investeringen in vaste activa direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. 
De liquide middelen worden gewaardeeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves
Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien 
worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de 
bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmings-
reserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale
waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
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 worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra
zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten
Onder opbrengsten exploitatie wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder 
aftrek van kortingen.

De subsidie over het boekjaar 2019 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie over het 
boekjaar 2020 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2020. Alle subsidiebedragen 
ontvangen van de gemeente, zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen van de gemeente 
Noordenveld.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in het
exploitaiteoverzicht.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
31.12.2020 31.12.2019

 
Kortlopende vorderingen

Debiteuren 1

Debiteuren 7.892           5.747           
Voorziening dubieuze debiteuren -1.600          -5.252          

6.292           495              

Belastingen en premies soc. verzekeringen 2

Omzetbelasting 7.329          11.998         

Overige vorderingen en overlopende activa 3

Rekening-courant Stichting Theater de Winsinghhof -              3.400          
Loonkostensubidies 817             -              
Energiebelasting 1.658          1.283          
Vooruitbetaalde bedragen 867             551             

3.342          5.234          

Liquide middelen 4

Kas  844             331             
Rabobank  57.536         31.271         
Kruisposten -              1.830          

 
58.380         33.432         
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31.12.2020 31.12.2019

Eigen Vermogen

Algemene reserve 5

Stand per 1 januari 7.033          7.033          
Bij: Resultaat boekjaar 5.699          -              

Stand per 31 december 12.732         7.033          

Bestemmingsreserves 6

Reserve Vervangingsinvesteringen

Stand per 1 januari 10.000         10.000         
Onttrekkingen boekjaar -              -              

 Dotaties boekjaar -              -              

Stand per 31 december 10.000         10.000         

Uit deze reserve worden de kosten van investeringen onttrokken, voor zover het gaat om vervangingsinvesteringen.

Reserve projecten

Stand per 1 januari -              -              
Onttrekkingen boekjaar -              -              
Dotaties boekjaar 9.000          -              

Stand per 31 december 9.000          -              

Uit deze reserve worden de niet door subsidiëring door derden gedekte kosten van projecten onttrokken.
In 2021 zullen onder andere de (deels) niet gesubsidieerde projecten Daagse Kamer  en Tuinboek  plaatsvinden.

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 19.000         10.000         
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31.12.2020 31.12.2019

Voorzieningen 7

Voorziening loonkosten

Stand per 1 januari 792             -              
Mutatie boekjaar 792-             792             

Stand per 31 december -              792             

Voorziening Corona

Stand per 1 januari 14.680         -              
Mutatie boekjaar 9.820          14.680         

Stand per 31 december 24.500         14.680         

Deze voorziening is gevormd voor de dekking van het geschatte verlies over 2021 veroorzaakt door de gevolgen
van de corona crisis. Deze voorziening mag niet hoger zijn dan het jaarresultaat 2020. Het totale verwachte verlies
over 2021 bedraagt plm. € 32.000.

TOTAAL VOORZIENINGEN 24.500         15.472         

Kortlopende schulden

Belastingen en premies soc. verzekeringen 8

Loonheffing 2.243          451             
Pensioenen -              1.660          

2.243          2.111          

Overige schulden en overlopende passiva 9

Vooruit ontvangen bedragen
 
Verhuur ruimten -              3.085          
Overige vooruit ontvangen bedragen 22               -              

22               3.085          
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31.12.2020 31.12.2019

Overige schulden

Rekening-courant Stichting Theater de Winsinghhof 16               -              
Inhuur directeur -              2.511          
Accountant 2.100          2.025          
Administratie 1.200          1.000          
Verlofurenverplichting -              932             
Vakantiegeld 2.241          739             
Overige kortlopende schulden 2.349          1.553          
   

7.906          8.760          

Totaal overige schulden en overlopende passiva 7.928          11.845         

 



 #
 

Toelichting op de staat van baten en lasten
Bijgestelde

 Resultaat begroting Resultaat
2020 2020 2019

Subsidie 10

Gemeente Noordenveld regulier 98.543        90.000        67.530        
Gemeente Noordenveld uitbreiding uren directeur -             -             15.000        
Gemeente Noordenveld corona vrij te besteden 1.000          -             -             
Gemeente Noordenveld corona compensatie verhuur 16.101        -             -             
Kickstart Cultuurfonds tekortfinanciering tentoonstelling 15.906        -             -             

131.550       90.000        82.530        

Opbrengsten exploitatie 11
 

Verhuur ruimten 21.419        34.583        33.502        
Entree, rondleidingen en huwelijken 9.970          40.120        37.910        
Winkel 1.736          -             11.842        
Vriendenbijdragen en donaties 2.132          5.000          4.057          
Evenementen -             2.000          -             

35.257        81.703        87.311        

Overige opbrengsten / projecten 12

Stichting Kasteel Middachten restauratie -             -             7.846          
Fonds Cultuurparticipatie Kennisvergroting Vrijwilligers 5.000          -             -             
Provincie Drenthe Cultuurhistorische Belevingsroute Mensingebos 2.500          -             -             
Provincie Drenthe Digitaal Reserveringssysteem 5.000          -             -             

12.500        -             7.846          

179.307       171.703       177.687       



#
 

Bijgestelde
 Resultaat begroting Resultaat

2020 2020 2019

Directe kosten exploitatie / projecten 13

Evenementen 3.096          -             2.369          
Tentoonstellingskosten 2.664          15.000        3.580          
Publiciteitskosten 4.334          15.000        5.118          
Collectiekosten 610             -             1.294          
Representatiekosten 282             1.030          173             
Educatie 197             10.000        134             
Winkel 1.773          -             8.956          
Stichting Kasteel Middachten restauratie -             1.000          7.846          
Fonds Cultuurparticipatie Kennisvergroting Vrijwilligers 5.000          -             -             
Provincie Drenthe Cultuurhistorische Belevingsroute Mensingebos 2.500          -             -             
Provincie Drenthe Digitaal Reserveringssysteem 5.000          -             -             
Eigen bijdrage projecten 224             10.000        -             

25.680        52.030        29.470        

Personeelskosten 14

Lonen en salarissen

Salarissen 53.322        -             13.165        
Sociale lasten 9.496          -             2.900          
Pensioenlasten 5.564          -             1.319          
Mutatie verlofurenreservering 932-             -             932             
Dotatie voorziening loonkosten -             -             792             
Doorberekende salariskosten 4.329          -             18.055        
Inhuur derden -             -             40.751        
Ontvangen uitkeringen/subsidies 4.336-          -             6.242-          

67.443        59.466        71.672        



#
 

Bijgestelde
 Resultaat begroting Resultaat

2020 2020 2019

Overige personeelskosten

Ziekteverzuimverzekering 1.788          2.575          453             
Reis- en verblijfkosten 2.719          1.500          3.210          
Kantinekosten 456             541             502             
Vrijwilligers 4.775          4.000          3.181          
Training en opleidingskosten 926             3.090          1.428          
Overige personeelskosten 1.212          -             1.147          

11.876        11.706        9.921          

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 79.319        71.172        81.593        

Het gemiddeld aantal fte's bedraagt 1,25 in 2020 en 1,05 in 2019.

Afschrijvingskosten 15

Afschrijving inventaris -             3.000          2.507          

Overige bedrijfskosten 16

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 6.600          5.345          6.600          
Compensatie huur en servicekosten corona 1.288-          -             -             
Onderhoud onroerend goed 114             1.572          -             
Belasting onroerend goed 2.324          2.096          2.145          
Energiekosten 19.201        16.033        14.853        
Teruggaaf energiebelasting 1.658-          -             2.098-          
Schoonmaakkosten 2.019          2.620          2.089          

  
27.312        27.666        23.589        

Verkoopkosten
 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 3.652-          -                 5.252          



#
 

Bijgestelde
 Resultaat begroting Resultaat

2020 2020 2019

Organisatiekosten

Contributies en abonnementen 1.104          1.056          876             
Vakliteratuur -             1.056          -             
Kantoorbenodigdheden 74              541             203             
Kleine inventarissen 1.856          -             6.788          
Onderhoud en huur inventaris 432             1.056          71              
Telefoon- en internetkosten 1.092          1.545          1.709          
Porti 312             541             398             
Drukwerk/kopieerkosten 776             1.056          631             
Kosten automatisering 2.885          -             3.041          
Accountantskosten 2.100          2.318          2.025          
Administratiekosten (incl. salarisadministratie) 9.685          1.030          1.278          
Kosten museumregister 2.080          -             -             
Assuranties 507             1.048          757             
Bestuurskosten 170             -             106             
Overige organisatiekosten 348             -             276             

 
23.421        11.247        18.159        

Overige baten en lasten

Saldo baten en lasten voorgaand jaar 2.443          -             4.666-          
Afwaardering inventaris Landskeuken -             -             6.781          
Mutatie voorziening corona verlies 9.820          -             14.680        

12.263        -             16.795        

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 59.344        38.913        63.795        

Financiële lasten 17

Rente- en bankkosten 265             1.030          322             

Mutaties bestemmingsreserves 18

Onttrekkingen bestemmingsreserves -             -             -             
Dotaties bestemmingsreserves 9.000-          5.000-          -             

9.000-          5.000-          -             
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OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn
op de jaarrekening 2020.

Gevolgen Corona
Het bestuur heeft in overleg met de directie een analyse gemaakt van de gevolgen die de huidige coronacrisis
heeft voor de Stichting. Uit deze analyse blijkt dat er sprake van ingrijpende gevolgen voor de organisatie.
Uiteraard zijn passende maatregelen genomen, maar desondanks heeft dit ook voor Stichting Havezate Mensinge,
maar de verwachting is dat deze niet van invloed zullen zijn op de continuïteit van de stichting.

Voorstel bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat ad € 5.699 toe te voegen aan de algemene reserve.

Instellingsgevens
Naam instelling: Stichting Havezate Mensinge
Adres: Mensingheweg 7
Postcode/plaats: 9301 KA Roden
Telefoon: 050-5015030
E-mail: info@mensinge.nl
IBAN: NL34RABO0399403345
Kamer van koophandel: 41018936

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2020 vast. 27 mei 2021

Voorzitter: F.J. Bangma

Penningmeester: W. de Lange
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OVERIGE GEGEVENS  

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Havezate Mensinge 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Havezate Mensinge te Roden gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Havezate Mensinge op 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. staat van baten en lasten over 2020; en 
3. 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 de Nederlandse 
controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Havezate Mensinge 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 
die bestaat uit: 
• Bestuursverslag; 
• Bijlagen. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving is vereist . 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 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 en de bijlagen in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
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 stichting 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 stichting 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
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. 
 
Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze 
werkzaamheden. 
 
 
Emmen, 27 mei 2021   
 
 
HD Accountants B.V. 
 
 
 
 
J.H. Keuter 
Registeraccountant 


