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Verslag uitgeoefende activiteiten 2020 
 
Algemeen 
Het bestuur van de stichting heeft bij oprichting besloten de activiteiten van de Ridderschap ter 
invulling van hun culturele doelstelling over te nemen, nadat de vergadering van de Ridderschap 
van Zeeland dit voorstel goedgekeurd heeft. Hiertoe is een bedrag van € 19.729 als vermogen 
ingebracht. 
 
Activiteiten 

 

 
 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 een keer vergaderd per teleconferencing.  
In 2020 heeft de Ridderschap van Zeeland wegens de bijzondere omstandigheden in verband met de 
situatie rondom Covid-19 geen fysieke bijeenkomst kunnen houden. Hierdoor is er voor de 
Stichting geen gelegenheid geweest uitvoering te geven aan de doelstelling om een bijdrage te 
geven aan een lokaal doel.  
Tijdens deze vergadering is besloten dat in 2021 gestreefd wordt een groter project te realiseren bij 
voorkeur in samenwerking met een museum in Zeeland.  
 
In 2019 is een bijdrage gegeven aan de Stichting Von Brücken Fock die de herinnering aan de 
Zeeuwse pianist in stand houdt door het geven van pianoconcerten en het promoten van de muziek 
van deze Nederlandse Chopin. 
In 2018 is een bijdrage gegeven aan de restauratie door het Rombout Verhulst vervaardigde  
grafmonument van Hieronimus van Tuyll van Serooskerken (1500-1571) in de kerk van Stavenisse 
en aan de uitgave van een boek van portretten afkomstig van een Zeeuwse familie.   
 
Algemene lasten betreffen bankkosten. 
 
Bestuurders hebben in de verslagjaren geen vacatiegeld of vergoeding voor gemaakte kosten 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

in €

Saldo Baten 3.235 1.020 605
Besteding doelstelling 3.500 500 0
Algemene lasten 126 126 167
Saldo baten en lasten -391 394 438

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
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Balans en toelichting vermogen 
 

 
 
Het vermogen met een algemene culturele doelstelling wordt aangehouden ten behoeve van een 
cultureel doel in of ten behoeve van de provincie Zeeland conform verzoek van de gevers voor 
inbreng in de stichting. 
 
 
9 juni 2021 

BALANS             31.12.2018             31.12.2019             31.12.2020
€ Debet Credit Debet Credit Debet Credit
Activa
Bank 17.608 17.812 18.283

Passiva
SCHERZ culturele lokale doelen 380 774 1.245
SCHERZ alg culturele doelstelling 17.028 17.028 17.028
Vermogen 17.408 17.802 18.273
Schuld RvZ 10 10
Vooruitbetaald 200

Totaal activa/passiva 17.608 17.608 17.812 17.812 18.283 18.283


