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Jaarverslag met financiële verantwoording:  

 
  

Algemeen 
 

Gegevens van Stichting Jouster Koffiepot. 
 
Oprichting  
Bij notariële akte d.d. 15 maart 2019 verleden voor notaris Mr. Heidi Remke Harmsma te Joure is 
opgericht Stichting Jouster Koffiepot.  
 

Kamer van Koophandel 
De stichting is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 74286633. 
 

Bestuur 
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door: 

- Anne Sjoerd Heegsma 
- Iris Nutma 
- Frans Tolsma 

 

Doel van de stichting 
De stichting heeft ten doel: het aankopen en beheren van Kunst en het realiseren van evenementen 
op het gebied van kunst en cultuur en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

Vermogen 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- Subsidies en donaties 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten 
- Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

Ontwikkelingen rondom stichting Jouster Koffiepot 
Het jaar 2021 is rustig verlopen. Het beeld Kaskade is in 2020 geplaatst en onthuld en ook de 
financiële afhandeling is in 2020 afgerond. Het inhoudelijk en financieel jaarverslag van 2020 is 
vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 31 augustus 2021 bij Frans Tolsma in zijn nieuwe 
woning in Woudsend.  
  
In 2021 kreeg de stichting een reactie van de gemeente dat de gevraagde bijdrage voor het 
onderhoud van het beeld uiteindelijk is toegezegd. Inmiddels wordt dat ook jaarlijks overgemaakt en 
op een aparte post ‘onderhoud’ geboekt.  
  
De stichting heeft enige zorgen ten aanzien van de eigen financiële positie. Jaarlijks zijn er een aantal 
vaste kosten (verzekering en bankkosten), terwijl er geen algemene inkomsten zijn. De stichting 
zoekt naar mogelijkheden om toch enige vorm van inkomsten te genereren, bijvoorbeeld in de vorm 
van de verkoop van ansichtkaarten of een bijdrage van de Vereniging Vrienden van Museum Joure. 
De vaste lasten van de stichting Jouster Koffiepot zijn omlaag gebracht door de overstap naar de 
Regiobank, die eind 2021 is afgerond.  
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De wens leeft om informatie over het beeld beter te ontsluiten, bv. door middel van een bord. In 
Joure zijn ook initiatieven om de vroegere beeldenroute weer nieuw leven in te blazen, hier zou 
Kaskade dan ook aan toegevoegd moeten worden.  
  
Vanuit Museum Joure zijn verschillende professionele foto’s van het museum en het beeld gemaakt, 
die bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden. Verder is in 2021 ook de aanlichting van het beeld 
gerealiseerd. Ook het museum is vanaf de zijde van de Sinnebuorren aangelicht. Beide liggen er nu 
prachtig bij.  
   
 

Financieelverslag: 
De penningmeester van Stichting Jouster Koffiepot brengt verslag uit over het boekjaar 2021. De 
balans met tellingen van € 37.516 en een winst- en verliesrekening met een negatief resultaat van 
€ 119 zijn opgenomen de jaarrekening 2021. 
 
Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2021 was € 119 negatief. 
Een gift € 500 van gemeente DFM is rechtstreeks naar het onderhoudsfonds geboekt. 
Vermogen 31-12-2020          €  37.634 
Vermogen 31 december 2021: 
Eigen vermogen      €  37.516   
Onderhoudsfonds voor het groot onderhoud van het beeld €        500 
 
Uitgaven: 
Kosten verzekering   €         56  
Bankkosten    €       123 
Inbreng Onderhoudsfonds  €       500  
 
Inkomsten: 
Gift     €          60 
Bijdrage DFM Onderhoudsfonds €        500 
 
Liquide middelen 
Per 31 december 2021 staat op de rekening bij Regio Bank een saldo van € 516. 
We hebben een toezegging van gemeente De Fryske Marren dat zij jaarlijks een bedrag voor 
onderhoud van het beeld groot € 500 geven. De eerste bijdrage is ontvangen in 2021. 
 
Fiscale positie  
De stichting is niet belastingplichtig. 
 
Goedkeuring van het jaarverslag: 
Conform Art 9 lid 3 worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld 
 
Vaststelling jaarstukken 
De penningmeester heeft de jaarstukken en de daarbij behorende onderliggende stukken 
voorgelegd aan het bestuur. 
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Jaarrekening 2021      
 
 
Stichting Jouster Koffiepot 
 

 

 
 
Toelichting: 
 
Balans: 
Per 31 december 2021 is het vermogen van de stichting € 38.016,  
Op de rekening bij Regio Bank staat € 516. 
Bezit van het beeld opgenomen voor aanschafwaarde € 37.500 
De bijdrage DFM is ingebracht in het Onderhoudsfonds 
 
Resultatenberekening. 
Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van € 119. 
Het bedrag ontvangen van gemeente DFM is rechtstreeks doorgeschoven naar het onderhoudsfonds. 
 
 
Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2021: 
 
Naar eer en geweten heb ik het beheer van de financiën gedaan en heb de jaarrekening opgemaakt. 
 
Op 15 januari 2022 is de jaarrekening met onderliggende stukken aan het bestuur aangeboden. 
 
 
Woudsend, 11 januari 2022 
 
Frans Tolsma 
Penningmeester 
 
 

Balans per 31 dember 2021 Activa Passiva

Beeld Kaskade € 37.500 Vermogen:

Liquide middelen € 516 Eigen vermogen: € 37.516

Onderhoudsfonds € 500

Totaal € 38.016 Totaal € 38.016

Winst en verliesrekening 2021

Uitgaven: Inkomsten:

Giften € 60

Ass. Premie € 56 Bijdrage DFM/Onderhoud € 500

Bankkosten € 123

Reservering Onderhoud € 500

Resultaat € 119

Totaal € 679 Totaal € 679
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Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2021 
 
In de jaarvergadering van donderdag 20 januari 2022 gehouden in Museum Joure zijn de jaarstukken 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Joure , 20 januari 2022  
 
Anne Sjoerd Heegsma 
Voorzitter 
 
 
Iris Nutma 
Secretaris 
  
 


