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Arn ha* bcstuur va!
Stichting Lucille W€Ítr(|Í Foutrdatiotr
Dê Werf I
3ó32 AE lo€tr€o aatr dc vecht

Rijcn, l5 olÍob€Í 2013

Geacht b€stuE

HieÍbij breígcn wii vcrslag uit over boekjaa! 2012 met betrekking tot uw stichtiíg, wáarin begÍ€pen de balans
Eet tellingen van € m0.524 ctl de staat vatr baten erl lasten sluiteodc met ccn saldo vaÍl € 3 I 8.094.

r INFORMAIIE OVER DE NECHTSPERSOON

l.l Rcchtworm
Bliikeos dc aldc d.d. 9 okobcr 2m6, v€Íledcn voor notaris Mr. C. de Groot wend de Stichting Luci[e Wemer
Foundation peÍ genoemdc datum opgericht.

1.2 Ecrtuur ctr rard va! toezicht

Het bes$ruÍ van de vqrlootschap bestaat uit I directieli4 namelijk merrouw L.M. wemcr-sloeijers

Daamaast is €Í e€tl raad valr toezicht bestaandc uit:
- MeiÍouw M.M. de VÍies
. De heeÍ A.G.M, verleg
- De he€r M.E.A. B€sDard

13 VrrbtêUhg J..rr.krdrg voorgu[d boêld.rr
Het jaarycÍslag 201I is vastgpsteld door het b€sttruÍ op 20 nover$€! 2012. Het bestuu heeft dc besteÍnming
van h€Í 6aldo vastge6tcld cotrform hct daanoc gedane voolstel-
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2 FD{ANcÉLEPosrrE
Ter analwc varr dc fintneiëlc positia di€ot d€ volgende opstelling, welke is gcbaseeÍd op de gqgevens uit de
balans:

3t-t2-2012 3t-12-2011

Vr*a rcÍivr
Matêriël€ vart€ activa

Vlottcnde lctiyr
Vod.riryco
Liquide Ídddelcí

PASSIVA

Eig.o vcrEogen
Kortlop.odc schuld€a

%

3.192 0,5

%

5.074

680.r42
21s.308

0,6

23s.4SO 40,t
348.665 59,4

895.450 99,4 584.115 99,5

900.524 100,0 587.307 100,0

430.988 73,4
156.319 26,6

749.082 83,2
15t.442 16,8

900.524 100,0 587.307 100,0
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3 KENGETALLEN

3.1 Liquiditêit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte teÍnijn aan haar verplichtingen te

uotAà. oe tfi.,ialteit.positie g€eft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een

momentopname.

2012 2011

Crment ratio
-- Vlonen le actir1/koftlópende schxlden 5,91 3,74

3.2 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de Ínate aan waarin ale stichting in staat is op langere temijn aan haar verplichtingen
(rede en aÍloss;g) te voldoen. De solvabiliteitsposiiie geeft de toestand op 3l december weer; er is dus

- sprake van een momentopname.

2012 20ll

Solvabiliteit eerste dveau
EiCêh wmose /ba l|nsto tdol

Solvabiliteit tweede niveau
Eigen ve noge fi/vreení| eemoseh

Solvabilit€it derde niveau
r@n.l vena 8e |/bdlo s toto a I

83,18 73,38

494,63 275,71

t6,82 26,62



M HeijmensAdr{es

:7-
Stichting Lucille Wemer Fouodalior

Loenen aan de Vecht

4 FISCALE POSITIE
Dc Stichtitrg is dooÍ de belastingdieost als algemeeo nut beogerdc instellitrg aangewezcn en is t'Íijgesteld
voor het doen van aargifte VennoolschapsbclastiÍlg.

5 ONDERTEKENING

Tot h€t vcrshekLcrl van nad€Íe toelichtingco zijn wij gaamc bereid.

Rijen, 15 oktober2013
Heitmans Advi6

AccountaÍt Administratieconsulent
J.PA. van der SchÊns
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Aan het bestuur van
Stichting Lucille Wemer Foundation
De Werf I
3632 A.E Loenen aan de Vecht

6 SAMENSTELLINGS!'ERKLARJNG
Opdrxcht
Conform uw opdmcht hebben wij dejaarrekening 2012 van Stichting Lucille WemeÍ Foundation te Loenen
aan de Vecht bestaande uit de balans per 3 I december 201 2 en de staat van baten en lasten over 20 I 2 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelukheid vin het b€stuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het besluur van de stichting
verstrekle gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en vooÍ
de daarop gebaseerd€ j aarrekening berust bij h€t bestuur van de stichting.

Verrtrtwoordclijkheid vrD d€ f, ccountrnt
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekle opdmcht uit te voeÍen in
overeensternming met Nederlands recht, waaronder de vooÍ accountants geldende gedrags- en beroepsregels,

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het vezam€len, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financièle gegevens. Daamaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de j aarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de ondememing verstreke gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaafiheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtÍent de getrouwheid van
de j aarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verslrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grcndslagen voor financiële venlaggeving zoals opgenomen in Titel I Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk wetboek (BW).

Rijen, 15 oktober 2013
HeijmansAdvies

Accountant Administratiêconsulent
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JAARVERSLAG VAII Hf,T BESTTIIJR

Over de stlchting
De Stichting Lucille Werner FouÍdation (hiema: LWF) wil een sterke positie van mensen met eerl handicap in
Nederland. LWF werk aan het creêren van een positiefen kachtig imago van mensen met een handicap door
het inzetten van diverse succesvolle televisieprograÍma's en mediaconcepten. Daamaast draagt LWF bij aan
het realiseren van duurzarne arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap. Dit doet zt door financiële
ondersteuning en intensi€ve samenwerking met Stichting CAPl00.

LWT Productiotrs

ln 2012 heeft LWF één groot media-evenement geinitieerd: CAPPIES 2012.

CAPPIES komt van handicAP en CAPabilities (mogelijkteden) en dat is prccies waar het om gaaÍ. Een
bijzonder progaÍma over kinderen die zich niet laten tegenhouden door hun lichamelijke handicap om
dingeÍr te doen die ze leuk vinden en waar ze lrots op zijn. In de kinderawardshow, mede mogelijk gemaakt
door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), zijn 5 kinderen te zien met
uiteenlopende handicaps, maar met dezelfde motivatie: zich ondanks hun fysieke beperking nergens dooÍte
laten tegenhouden en verder te gaan waar anderen sloppen.

De ll-jarige Luke Boerdam uit Wapenveld is de winnaar van de CAPPIES AWARD 2012. Juryleden Kim-
Lian van der Meij, Ron Boszhard en Tako Rietveld waren het er unaniem over eens dat Luke, die geboren is
zonder ondemrmen €n onderbenen, met zijn positiviteit, charisma en spetterende DJ-act de terechte winnaar
is.

Luke is door zijn overwinning I jaar lang NSGK Kinderambassadeur ln deze rol zal hij zich samen met de
Nederlandse Stichting voor het Cehandicapte Kind een jaar lang inzetten voor kinderen met een handicap.
CAPPIES 2012 werd zatcrdag 25 augustus 2012 tussen 19.00 en 19.50 uur uitgezonden op Nederland 3 en
trok 2ó9.000 kijkers.
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LWF Work CAPIoo
CAP I 00 is een initialief van LWF om I 00 talenten met een handicap onder de aandacht te brengen van het
bedrijfsleven en omgekeerd. Dit alles met als doel om:

l. conlinu een selecte groep van 100 mensen mel een lichamelijke handicap enthousiast,
gemoliveerd en startklaar te hebben voor deelname aan de arbeidsmarkt. Hierbij worden onder
meer trainingeÍl aan kiandidaten gegeven. Deze groep potentiële medewerkers voÍmt CAPI00. Allen
hebb€n het doel een plek in de arbeidsmark te vinden.

2. het inzichtelijk maken van mogelijke functies voor mensen met een handicap door het bedrijfsleven en
mensen met een handicap met elkaar in contact te brengen. Hiervoor wordt onder andere een website
ingezet: www.CAPlo0.r .

3. hel enthousiast maken van het bedrijfsleven en mensen met €en handicap om mel het hier
voorliggeíde thema aan de slag te gaan. Dit door hetjaarlijks organiseren van congressen en het
inzetten van media (TV, radio, intemet en print) daarbij. CAPIoo beihvloedl de beeldvoÍming omtrent
he1 aamemen van mensen met een beperking in de samenleving posilief. CA.PIO0 moet een impuls zijn
voor de samenleving wat betreft participatie van mensen met een handicap in de samenleving.

4. het informeren van bedrijven over het hier voorliggende thema door hel proactiefbezoeken van
bedrijven. Hierbij worden bestaalde drempels, die het aannemen van de functie belerÍmeren,
besproken en zo mogelijk weggeoomeÍI. CAPIoo werkt hierin nauw samen Ínet andere organisaties om
kennis en kunde van derden te gebruiken in dit project.

5. het genereren van publiciteil over het hier voorliggende thema. Dit om breed draagvlak en
bewustwording te creëren over het lherna.

CAPIoO wordt samen met 10 tooMangevende bedrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Deze 10 bedrijven zijn
ABN AMRO, Álbert Heijn, Capgemini,lBM, KPN, Philips, PwC, Randstad, Schiphol croup en Sligro. Deze
l0 bedrijven stellen manhacht, k€nnis, hun netwerk, rnateriaal en huisvesting ter beschikking.
Hoofdfinanciers van dit project zijn Start Foundation, Instiluut cAK en het VsBfonds.

De activiteiten van CAPI00 zijn ondergebracht in een apaÍe stichtinF stichting CAPI00. De stichting is op
24 maaÍ 20 I I opgericht. Lucille Wemer is benoemd tot beschermvrouw en draagt de doelstelling van de
stichling uit naar derden. Haar naamsbekendheid biedt mogelijláeden om gebruik te rnaken van diverse
media. Tevens beschikt Lucille als e8aringsdeskundige over de nodige kennis en is zij een rolmodel voor de
(potentiële) kandidaten van CAPl00.

Inmiddels hebben meer dan 600 mensen zich aangemeld tot en mel december 2012. 9ó kandidaten hebbei een
baan gevonden via CAPI00.
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Doêlstellitrg€n 2013

Belangrijksle doelstelling voor de Lucille Wemer Foundation in 2013 blijft het proces om de vemnderende
beeldvorming van mensen met een handicap op een positieve rnanier te stimuleren en uit te dragen. Door het
organiseren en initiëren van landelijke evenementen op multimediaal gebied worden mensen met een
handicap op een positieve manier op de kaaí gezet en dragen zij bij aan een gezonde participatie in de
samenleving.

Ook in 20 I 3 zal LWF zich lveer richten op een aantal spraaknakende media-evenementen waaronder een
gloedni€uwejeugd dramaserie Caps Club die in het najaar wordt uitgezonden. LWF is initiatiefnemer

Deze serie, in 2012 gefilmd, wordt vanafzondag I september 2013 om 19.00 uur op Nederland 3 op tv
uitgezonden. De hoofdrol wordt gespeeld dooÍ Cappie (Daan de croot), e€n slechtziendjongetje dat allerlei
avonturen beleeft mel zijn vriendenclub. Doel van de serie is le laten zien dal kinderen mel een handicap nel
zo ve€l avonturen kunnen meen,aken, net zo stoer zijn en net zo veel dromen kunnen laten Llitkomen als hun
niel-gehandicapte leeftijdgenootjes. De serie benadruk dat het hebben van een handicap het sluiten van
wiendschappen niel in de weg staat en dat het hebben van een handicap een waardevolle maatschappeltke
bijdrage kan leveren.

LWF is, samen met financiële steun van het Revalidatiefonds, ook in 2012 door gegaan met de productie van
het pÍogramma Wemers Helden. ln dit interviewprogramma praat Lucille Wemer met bekende nationale en
inlematioMle persoonlijkheden, die ondanks fysieke tegenslagen altijd zijn doorgegaan. De venrachling is
dat dit progÍanrna op zijn vroegsl in het voorjaar van 2014 op Nederland I wordt uitgezonden.

Veel televisieproducties van LWF blijven oiel onopgemerkt in het buitenland. Daardoor is er ook een nauw
internationaal netwerk ontstaan met prominente persoonli.jkheden die intemationaal werken aan hetzelfde
thema. LWF is druk bezig mel hel onderzoeken naar de mogelijkheid tot ontwikkeling van
een Europese variant van de eerder uitgezonden CAPaiíards. Een show waarin mensen met een lichamelijke
beperking hun talent tonen. BespÍekingen hierover, op Euopese niveau, hebben al plaats gevonden. Het doel
is om zoveel mogelijk geÍalenleerde mensen met een handicap uit zoveel mogeltk Europese landen bij elkaar
te brengen en zo een European CAPability Awards te organisercn.

Na 4 opeenvolgendejaren (2009 tot en met 2012) zal CÁPPIES in 2013 niet lerugkeren- Hiervoor in de plaats
is de dramaserie Caps Club ontwikkeld waar het hebben van een handicap een nieuwe invalshoek heeft
gelaegen.

Door het ondersteun€n en onderzoeken van bovenstaande evenementenwil de LWF haar belangrijkste
doelstelling, het blijven stimuleren en uitdragen van een veranderende beeldvorming van mensen met een
handicap, verder ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over de Stichting Lucille Wemer Foundation op w*.wlwfoundalion.nl.

Structuur
In 2012 is door de Lucille Wemer Foundation een belangrijk besluit genomen te weten de oprichting van een
Holding BV, die op haar beuí is overgegaan tol de oprichling van een dochterÍnaalschappij Capworks BV .

Het doel van deze laatste verurootschap is het in opdracht uitvoeren van tv- en andere pÍoducties. Het is hel
bestuur van LWF herhaalde malen gebleken dat het maken van met name tv producties goedkoper kan
geschieden indien ze in eigen huis worden gemaakl. De opÍichting van de Holding was vereist om de stichting
zoveel mogelijk te beschermen tegen de ondememersrisico's van CapwoÍks BV
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Bestuur
Sinds de oprichting van de Lucille Wemer Foundation in 2007 was Lucille Wemer de voorzitter Zij werd
bljgestaan door vicevoorzitter Michel Besnard, secretaris Ton Verleg, penningme€ster Martijn Heemskerk en
bestuurslid Mar$e€t de Vries. In 2012 is een herstructue ng van de stichting doorgevoerd.

De stichting kent in het vervolg 2 organen te weten het bestuur en de Raad van toezicht. De bestuusleden
A.G.M. Verleg en M. de Vries zijn toegetreden tot de Raad vanTo€zicht.
De heer Besnard zal als voorzitter daarvan optreden. Me!Íou\r L. M. wemer - snoeije$ is in het vervolg
enig bestuurder met de titel van directeur

De leden van de RvT zijn benoemd voor een onbepaalde periode. Het b€stuur komt eens per kwartaal, vier
keer per jaar, bij elkaar, waarbij de lopende zaken besproken worden. De vergaderingen worden gebruik om
belangdjke besluiten te nemen over werkplannen, begrotingen, jaarverslagen en de voorgestelde koers en
tevens om de statutaiÍ vastgesteld€ taken uit te voeren,

Leden van de RvT worden gekozen op basis van een mix van kwaliteiten.
Daamaast wordt gekeken naaÍ betrokkenheid bij de doelstelling van de Foundation, bestuursewaring en het
vermogen goed uit te kunnen dragen wat het werk van de LWF inhoudt.

Leden van de RvT werken geheel op r.rijwillige basis. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Naast hun weÍk voor de LWF zetten verschill€nde leden zich in voor andere 'goede doelen!
organisaties die actief zijn op rnaatschappelijk, cultuÍ€el ofsportiefgebied. LwF wordt bijg€staan door
enkele enthousiaste vrijwilligers die betrokken ztn bij de organisatie en werving van fonds€n voor de
projecten.

Vri€ndenlot€rij
ln 2012 hebben wij wederom een eenmalige financiering loegekend gekegen van de Vriendenloterij. Deze
toekenning is zeer belangrijk voor de LWF om te blijven werken aan haar doelstellingen. De ongeoormerke
toekenning bedroeg € 29ó.860. De Stichting Lucille Wemer Foundation wil het komend jaar door middel van
inzet van acties de geoormerke afdracht vergroten.

Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet Rutte [I op inzet neemt het belang van particuliere
fondsenwerve$ zoals de Vriendenloterij toe. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is uniek, want de
gebeneficieerde goede doelen bepalen zelf de inr,r-tllingen hiervan.

Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen modemiseren. WÍ hopen dat de
voorgest€lde wijzigingen ilr het kansspelbeleid de Vriendenloterij voldoende ruimte geeft om de succesvolle
fondsenwerving op dit niveau voolt te zetten. Want zonder de Vdendenloterlj en haaÍ deelnemers zouden wij
een groot deel van oÍze initiatieven irnmers niet L:unnen realiseren.
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D.rk
De Lucille W€ÍDeÍ Fourdation danlc allen dic de stichling in 2012 hebben ondersteund. Vriendenlrtcrij,
NSGK Ned€rlaldse StichtiÍg voor hct Gehsndicapte Kind, Revalidatiefonds, particuliere donátcu$ ,TROS
en alle leden vaa de Ra.d van Tt €zicht

Locn€n a/d Vecht, 4 augustus 201 3,
Stichti[g Lucille Wem€r FoutrdationI

rílvt Uo,n'v "-2--
L,M. W€mcÍ
Bestuurder
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na velwerking saldo van baten en lasten)

ACTIVA

Veste activa

Materiël€ vaste activa í)
Inventaris

Finenciële vrste activa 12)

VlotteÍde rctivi

Vorderingên (3)

Vorderingen op maatschappÍeÍI waa n
wordt deelg€nomen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middeletr
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31 december 2012 31 december 2011

€€€€

5.074

(4)

405.982

274.160 235.450

3.t92

235.450

348.665

680.142

215.308

900.s24 587.307
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PASSIVÀ

Eigeivermogen (5)

BesteÍnningsfonds
Bestemmingsleserve
Continuïteit$eserve
Algemene reseryes

-16-

31 december 2012

Stichting Lucille wemer Foundation
Loenen aan de Vecht

3l december 2011

131.082
480.969

3.000
134.031

3.00;
421.988

Kortlopetrde schulden (o)

Crediteuren
Overige schulden en overlop€íde passiva

150.000
|.442

749.082

151.442

156.319

430.988

r s6.319

900.524 581.307
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STÀAT VAIÍ BATEN EN LÀSTEN 2012

Stichting Lucille Wemer Foundation
Loenen aan de Vecht

201120t2
€
681.141

€

456.956BatêD

Ltrsted

Kosten van Projecten
Afschrij vingen
Overige person€elskosten
HuisvestiÍgskosten
Autokosten
VeÍkoopkosten
Algemene kosten
Financiedngslasten

(7,8)

(s)
(10)
(11)

It2)
(13)
(14)
(15)

í6)

249.913
1.383

64.667
4.450
2.651
8.724

\9.142
ttl

202.000
892
393

2.061

17.1'15
16.866

66

351.047 219.453

Srldo voor belastingetr
Belastingen
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen

Saldo

117J

318.094

21'7.503

2t7.503

336.094

-18.000
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3 TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN
_- 

DejaarÍekeiring is opgesteld mel inachtreming van in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels,
waarondcr de in Titel 9 van Boek 2 var! het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen
voorschriften. Alle in de j aarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. Het regime voor de verslaggeving
voor kleine rechlspersonen is toegepast.

Dejaanekening is opgesteld naar de grondslag van histodsche kosten- De grondslagen van balanswaardering- en bepaling van baten en lasten zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaaÍ

Activiteltên

De stichting heeft ten doel om de Ínaatschappelijke positie van de mensen met eeí handicap le versterken. De- stichring probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het ondememen van activiteiten, eventueel in
nauwe samenwerking met paÍijen in de publieke ofprivate sectoÍ De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot

_ - doel het maken var winst er/of het behartigen van commercièle belangen.

Persotreelsledetr

- Bij de stichting waren in 2012 geen werkrnemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WÀARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Matêriële vaste rctivr

De Ínateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekelring houdend met een eveltuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruil3rerniíg.

Fin.trciële vsste rctiv.

De€lnemingen waaÍop invloed van betekenis op het zakelíke en financiële beleid kan worde[ uitgeoefend,
worden gewaardeerd legen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden
oPgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninÈoudend met eeÍl voorziening voor waaÍdeverminderingen.

Vorderingen en ov€rlopelde rctiva

Vorderingen worden gewaardaerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wcgens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegm nominale waarde.
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Schulden

Schulden worden gewaarde€rd tegen nominale waarde teMij andeÍs is bepaald.

GRONDSLACEN VOOR BEPÀLING VA}I BÁTEN EN LASTEN

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als hel veÍschil Íussen de baten en de lasten van het verslagiaar met inachÍneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Balen ztn verantwoord in hetjaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Baten waaÍvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en laste[ veÍwerkt,
Indien deze baten in het verslagiaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in
hel vastgelegd verrnogen respectievelijk het bestemmingsvermogen. Eer ontlÍekking wordt als besteding (Iast)
verwerkt in de slaat van baten en lasten,

Lasten

Lasten worden toegerekend aan het verslagiaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vasle activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van maleriële vaste activa zijn begrcpen onder de afschrijvingen.

Aandeel in het resultaat vrn niet-geconsolideerde ondernemingen

Als resuhaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgmefend op het zakelijke en financiële
beleid, woÍdt opgenomen het aan de stichting toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit
resullaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting Lucille Wemer Foundation geldende grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling.
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

AanschaÍïmgswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 1 januari

M itties
Investeringen
Afschrij vingen

Aanschafiingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverÍninderingen

Boekwaarde per 31 december

A"[s c hii' i n g s p e rc e nt age s

Inventaris

Ileijmans Advies

TOELICHTING OP DE BALAIÍS PER 31 DECEMBER 2012

Stichting Lucille Wemer Foundation
Loenen aan de Vecht

6.156
-2.964

3.t92

3.265
-1.383

1.882

9.421
-4.341

5.074

20
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2. Financiële vaste activa

Deeltremingen

2012 2011

CAhrotks Holding B.V

Stand per 1 januari
Investeringen
Resultaat

Stand per 31 december

Het betÍeft een 100% deelneming in CAPworks Holding B V gevestigd te Loenen aan de Vecht

!'LOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Vorderingen op mratschappijen waaria wordt deelgeÍom€n

CAPvro*s Holding B.V

t8.000
-18.000

395.036
10.946

405.982

7t-12-2012 3l-12-2011

Stand per I januari
Mutaties
Rente

Stand per 31 december

Over de vordering woÍdt 5,5470 rente berckend
Omtrcnt aflossingen en gestelde zekerheden is niets nader overeengekomen

Overige vordering€tr ên overlopend€ rctiva

Overlop€nde activ!
Vooruitbetaalde reis- en veÍblij Íkosten
Te vordercn subsidi€s
Te vorderen rente

€

1.596
27 t.535

1.029
233.938

1.512

274.160 235.450
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.|. Lhuidc nidd€lên
ABN AMRO Bank 61.73.50.094
ABN AMRO Bad. i18.54.17.855

D@ b€dragen stsao t€. vrijc besóil*iag,
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3t.12-20t2 3l-12-2011

Ê.

ts.223
200.085

€

t3.665
335.000

215.308 348.665
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PASSÍVA

5. ElgeD vcrmoger

Stand per I januari 2012
Mutaties
Mutatic bestemmiÍgsfonds
SÊldo baten ên lastcn
Mutltie bestcdmingsrcscÍve

B€ste@ilgs- Bestcomiígs- Conthuïteits- Algemenc
fonds Íeserve rcscrve reseryes

Stichting Lucillê WemerFoundation
I-oenen aan de Vecht

Tolaal

€

l3l.082

€

480.969

€

430.988
6t2.05t

-131.082
318.094

-480.969

€

3.000 421.988

- -131.082- 318.094
- -480.969

Sland peÍ 3l deceob€Í 2012 131.082 480.969

BesteÍnmiogsfonds is gevoÍod voor de ondcÍstaande projectcÍr:
- WeÍn€ds Helden
- C.psclub 2012.

BcstcÍhrÍtingsÍeserve is gcvormd voor de ondeÍstaande projecten:
- Capsclub
- W€mels Helden
- EuÍopean Cap Àwards
- L€ming Portal

í Kordopende schuldem

Overfue schuldel en overloltende pr$lvr

3.000 134.031 ?49.082

3t-12-20t2 3t-t2-20ll

Overlopende posllvr
AutokostcÍr
Accounra skosta

€

242
1.200

1.442
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NIET IN DE BALAI\S OFGENOMEN VERPLICITTINGEN

Meerjarlge flnanclële verpllchthScn

Httwvetpliàtingen onmerende zaken

Door de stichting zija mee{arige finrflciëlc vcrplichtingeí aangegaan tot dr met 2013 teizake van huur van
HrijfsÍuinte (€ 3.000 p€r jaar).
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TOELICHTING OP DE STAIIT VAN BATEN f,N LASTEN 2OI 2

7. Batên
De netto-ornzet is iÍr 2012 ten opzichte van 201I met 50,4% gestegen-

E. Brten
Ontvangen bijdragen en fondsenwefling
Ontvangen giften en donaties
Ontvangen bijdrageÍ pÍoject Capsclub
Ontvangen rente

9. Kosten van ProjecteD

Projecl Cappies
Projecl wervenAKO middels telenarketing
Project WemeÍs Helden
Kosten pÍojecten
Bijdrage CAPl00

10. Afschrijviq€n
Áfschrijvingen materiële vaste actíva

Inventaris

Overig€ bedrijfskoiteÍr
ll. Ove rige per so hee I skosíefi

MallagementveÍgoeding
Secretariële ondersteuíing
Onlostenvergoedingen
Kantinekoslen

12. Huisve s tíngs kos ten

Huur onroerend goed
onderhoud omoerend goed

Stichting Lucille Wemer Foundation
Loenen aan de Vecht

20t2 201 I

€

573.860
Lt75

95.000
17.t06

€

437.805
15.332

3.8t9

687.t4t

155.493
r6.542
27.8'78

50 000

456.956

202.00;

249.913 202.000

1.383 892

23.800
33.697

5.995
t.t15 39;

64.667 393

3.000
r 450

1.500
561

4 4SO 2.061
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13, Autokosíen

BÉndstoffen
Kosten huurauto
Overige autokosten

14. Uerkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblij fkosten
Proj ectmanagemeÍt

15. Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden
Accountantskosten
Advieskosten
VeIzekeringen
Telefoonkosten
Contributies en abormementen
Kleine inventaris
overige algemene kosten

16. Finahcierings lasten

Rente- en bankkosten

17. Asndeel in het resultr.t van deelnemingen

Aandeel resultaat cAPworks Holding B.V

Stichting Lucille Wemer Foundation
Loenen aan de Vecht

2012 201 I

110
1.396
t.t45
2.651

3.465
2.990

745
1.524

t.546

É.62;
8.'724 17.175

t.872
1.200
'7.'732

439
6.448

357
1.094

4.780
t.382
1 l6l

443
5.019

4.0s;
19.t42

tt'7

16.866

66

-18.000
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OI'ERIGE GEGE}'f,NS

I SÍitutdre regeling bêstemmitrg sildo vrtr brten en hsteD

Er zijn geen specifieke statutaire regelingen omtrent de bestemming van baten en laslen.

2 B€stemmlDg saldo van batên eD lasten

Het bestuur stelt voor om het sáldo van batcn en laslen over 2012 ad € 318.094 toe te voegen aan hel
besteedbaar vermogen. Dit vooÍstel is in de j aarrekening verwerld.

3 Lijst met krpitrrlbelugen
De Stichting heeft de volgende kapitaalbelangen, die op nettovermogenswaarde zijn gewaardeerd:

Aandeel in het
geplaatste

Naam, statutaile zetel kapitaal

%

100,00CapwoÍks Holding B.V
Inenen aan de Vecht

4 Behngrijke gebert'tênisseD nr brhnsdrtum
Cofinanciering

De stichting is panij in een Cofinancieringsovereenkomst tussen NSGK, Tros en Capworks B.V
Cofinanciels betalen eeÍ bedrag van € 360.000,- len behoeve van het progxaÍÍna Capclub.
Dit bedrag zullen cofinanciers aan de producent van het programma, Capworks B.V, betaalbaar stelle4
waama de bijdrage betaalbaar is per 1 mei 2013.

Fusie CAPIo0

Per I oktober 2013 is de stichting gefuseerd met stichting CAPIoo. De Íinancièle gevolgen en omvang van
deze j uridische fusie zijn niet betrouwbaaÍ in te schatten.

5 Deskundigononderzoek

De stichting heeft gebruikgemaak van de mogelijkheid tot vrijslelling va$ deskundigenonderzoek op grond
van art. 2:396lid 7 BW.


