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Verslag van uitgeoefende activiteiten:
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Inleiding

Culturele ANBI sinds 2012
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SDT Reference Series
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Bestuurlijk

Financiële verantwoording:
Toelichting
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Jaarverslag 2021
Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Controle en ondertekening:
Externe controle
Vaststelling en akkoordverklaring door bestuur
Opgericht 28 september 1999 te Utrecht

Voor intern gebruik:

Secretariaat: Vlierbessenstraat 27, 1326 JG, Almere - NL
K.v.K. Utrecht 30159195 – RSIN 8082.79.683

specificatie kas

IBAN: NL51INGB0008325873 – BIC: INGBNL2A

specificatie afschrijving kantoorinventaris

Telefoon: +31.36.5247852; Website: https://www.detraditie.nl

overzicht betalingen rekening courant NL51INGB0008325873

Blz 1/9

Stichting De Traditie - Jaarverslag – 2021
>> terug naar Inhoud
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inleiding (1999 - 2021)

gedistribueerd depot. Een selectie van digitale equivalenten van de pre-collecties
wordt daarentegen ondergebracht in de digitale collectie van Stichting De Traditie, die

Op 28 september 1999 werd Stichting De Traditie bij notariële akte opgericht en bij de

op deze wijze kan zorgen - en blijven zorgen – voor presentatie op de website.

Kamer van Koophandel en Fabrieken, in overleg met de desbetreffende medewerker,

Utrecht-Wetenschap. In 2021 werd niet systematisch gewerkt aan de pre-collectie

ingeschreven in de rubriek 'Beoefening van Scheppende Kunst'. Op 01 januari 2009

Utrecht-Wetenschap. Wel vonden incidenteel enkele inspecties plaats.

werd de ANBI status toegekend. In 2012 werd Stichting De Traditie - op haar verzoek -

Thuis-Huisvlijt. Binnen de rubriek thuis-huisvlijt werden in 2021 evenmin nieuwe

door de belastingdienst erkend als ANBI Cultuur, een Algemeen Nut Beogende

activiteiten ontplooid. Wel werden weer enkele foto’s van werkstukken van Carel

Instelling die haar activiteiten voor minstens 90% richt op behoud van cultureel

Alexander Walhof door familieleden ingezonden, en ingebouwd in de website.

erfgoed. In de eerste jaren na de oprichting werd gezocht naar de meest geschikte

Nijmegen-Muziek. Aan het bewerken van deze pre-collectie werd de meeste tijd

wijze om de stichting te organiseren en de diverse onderdelen van de collectie te

besteed. Arie Peters’ handgeschreven muziek die niet duidelijk voor orgel bestemd

presenteren. Dit proces kwam in een stroomversnelling door de overdracht door

leek, werd vooralsnog ondergebracht bij beiaardmuziek. Verder werden de

professor Frans Verstraten van archiefstukken van het voormalige Laboratorium voor

webpagina’s van Willem de Vries en Arie Peters voorzien van een Engelse versie. Een

Vergelijkende Fysiologie aan Stichting De Traditie. Mede hierdoor wordt het

jubileumboekje ter gelegenheid van 160 jaar König orgel in de Stevenskerk, werd aan

archiefmateriaal van Stichting De Traditie thans gerangschikt in pre-collecties op naam

de website toegevoegd.

van personen, en wel rondom drie kernthema's: Utrecht-Wetenschap, NijmegenMuziek, en Thuis-Huisvlijt. Incidenteel vindt expositie en publicatie van geselecteerd
materiaal plaats via de website https://www.deTraditie.nl (of tijdens onderhoud of

SDT Reference Series

verhuizing: detraditie.org).
In het verslagjaar verscheen één nieuwe publicatie.
– Peters-RC 2021. Een nieuwe organist op het 160-jarige König-orgel.
Archief, Projecten, en Collectie

SDT Ref. Ser. Neth. 1. 51-57.

Algemeen. De behandeling van de pre-collectie DijkgraafS1908 heeft geleerd dat

ICT en Website

naamgeving, direct na digitaliseren, de meest efficiënte methode is om het materiaal
te archiveren. Papieren documenten en roerende goederen die ondergebracht zijn in

Stichting De Traditie maakt nog steeds tot grote tevredenheid gebruik van Open

de verschillende pre-collecties zullen na het samenstellen van een index worden

Source Software, in het bijzonder van de Linux variant Ubuntu met bijbehorende

overgedragen aan rechtspersonen met een archieftaak, en aan betrokken natuurlijke

applicaties. Back-up-schijven van administratie en gedigitaliseerd materiaal worden op

personen. Deze laatsten kunnen met hun familiearchieven zorgen voor een

meerdere plaatsen bewaard. Back-ups vinden maandelijks plaats. Toegang tot internet
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wordt verkregen door de door gastadressen beschikbaar gestelde telefoon- en

gebruik van het ANBI-logo voor fondsenwerving. Het beschikbare budget is ruim

internetaansluitingen. De websites zijn nog steeds gehuisvest bij provider BHOSTED,

toereikend voor 'lean management'. Omdat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt

De presentatie van het materiaal op de website is een punt van voortdurende

van privé faciliteiten van de partners waarmee een huisvestingsovereenkomst

aandacht en zorg. Gestreefd wordt naar 'compacte volledigheid die past op een enkel

gesloten werd, worden de middelen momenteel alleen gebruikt voor het conserveren

computerscherm', aangevuld met uitgebreidere artikelen in *.pdf formaat. In verband

en indexeren van de collectie, het onderhoud van de website, en voor een enkele

met de aard van het gepresenteerde materiaal heeft het bestuur afgezien van het

vrijwilliger, indien dit zich voordoet. Er wordt geen nieuw kantoormateriaal

geschikt maken van de website voor mobiele apparaten. De introductiepagina is

aangeschaft, zodat bij een eventuele liquidatie de overdracht van de pre-collecties aan

weliswaar geschikt voor smartphones, maar adviseert het gebruik van grotere

de ontvangende instellingen uitsluitend vergezeld gaat van de resterende gelden. Een

schermen. De webpagina’s van Stichting De Traditie zijn voor belangstellenden

en ander conform de statuten.

toegankelijk via de standaard zoekmachines. Daarnaast wordt een selectie van
vakgenoten via e-mails op de hoogte gebracht van nieuwe artikelen. Achter de
schermen wordt voortdurend gewerkt aan overzichtelijkheid van de website.

Huisvesting, kantoor en depot

De SDT Reference Series werd uitgebreid met een enkel artikel. De belangstelling
voor de website blijkt uit het aantal bezoeken, en uit de vragen van de bezoekers

De huisvesting voldoet. Een deel van de collectie alsmede de scan- en kopieer-

betreffende de inhoud en hun vragen materiaal in de collectie op te nemen. Dat de

faciliteiten zijn ondergebracht bij de archivaris; het secretariaat met een ander deel

belangstelling ook een internationaal karakter heeft blijkt uit de opname van artikelen

van de collectie bij de secretaris (overeenkomsten 3731CG08-20170502 en 1326JG27-

in ‘Scholar.Google’, ondanks het ontbreken van een ISSN-identificatie, uit interesse

20170503). Het medegebruik van het internet-plus-bellen abonnement blijft in de

van Chinese ICT-instellingen, en uit Britse vragen over de Dijkgraaf-collectie.

praktijk beperkt tot gebruik van de internetverbinding, omdat vrijwel alle contacten
met derden via e-mail verlopen.

Financiën
Werkplan voor 2022
De financiële situatie is toereikend om de doelstellingen van Stichting De Traditie te
realiseren. Hoewel de notariële schenkingen van de familie Peters-Gest na 2020 niet

Om gezondheidsredenen besteedde het bestuur meer aandacht aan wandelen in de

gecontinueerd werden, behoefde Stichting De Traditie zich, dank zij eerdere donaties

frisse buitenlucht dan aan binnen zitten achter een computerscherm, hetgeen

van enkele enthousiastelingen, niet met uitgebreide werving bezig te houden. Zolang

onbedoeld gevolgen had voor de voortgang. Toch zijn flinke stappen gezet met het

de huidige opslag- en kantoorruimte beschikbaar blijven, kan alle energie besteed

digitaliseren en scannen van de onderdelen orgel-, koor-, recensie-, en lesmateriaal

worden aan archiveren en conserveren. Stichting De Traditie maakt dan ook geen

van de pre-collectie PetersA1908. Evenals in 2021 zal in 2022 alle tijd worden besteed
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aan het scannen en digitaliseren van de resterende manuscripten. Waar mogelijk
zullen de webpagina’s Nijmegen – Muziek worden aangevuld. Omdat veel browsers de
toegang tot niet beveiligde websites blokkeren, zal conform bestuursbesluit 109 in
2022 een SSL certificaat worden aangevraagd zodat de toegankelijkheid gewaarborgd
blijft.

Bestuurlijk
Het bestuur vergaderde zeven maal via internet, en wel op 25 januari, 11 februari, 03
april, 13 juni, 24 oktober, 25 november, en 15 december, waarbij de bestuursbesluiten
144 t/m 158 genomen werden aangaande de goedkeuring en vaststelling van het
jaarverslag, het plaatsen van artikelen op de website, het onderhoud en wijzigingen
van de website, prioritering van het werken aan de collectie, de correspondentie, en
het nieuwjaarskaartje voor donateurs.
Daarnaast werden 11 memo’s verstuurd over onderwerpen waarover niet direct een
besluit genomen behoefde te worden; dit betrof met name binnengekomen e-mail en
post, de website, en de voortgang.
Ook werden de UBO-registraties – in het kader van Europese regelgeving – bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, en de ING-bank uitgevoerd.
Conform de statuten van Stichting De Traditie en eisen van de belastingdienst, wordt
het jaarverslag na goedkeuring door een accountant of andere externe deskundige
door het voltallige bestuur ondertekend. Van het jaarverslag wordt een kopie op de
website geplaatst, echter met het voorbehoud dat de handtekeningen onherkenbaar
zijn gemaakt ter voorkoming van misbruik.
________
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Financiële verantwoording en toelichting
De bladzijden hierna geven een overzicht van de financiële middelen, inkomsten, en bestedingen. Balans 2021 en Staat van Baten en Lasten 2021 worden op de website
geplaatst. Overzichten van Kasgelden, afschrijving kantoorinventaris, en betalingen rekening courant zijn gereserveerd voor intern gebruik.
Stichting De Traditie – Almere
Balans per 31 december 2021 (€)
31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Activa
Kas
Rekening courant NL51 INGB 0008 325873
Kantoorinventaris

Totaal,

5,00

5,00

5,00

5,00

2.895,16

3.102,23

3.295,45

2.735,44

0,00

0,00

0,00

249,59

2.900,16

3.107,23

3.300,45

2.990,03

2.900,16

3.107,23

3.300,45

2.990,03

2.900,16

3.107,23

3.300,45

2.990,03

Passiva
Eigen vermogen

Totaal

Blz 5/9

Stichting De Traditie - Jaarverslag – 2021
>> terug naar Inhoud
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stichting De Traditie – Almere
Staat van Baten en Lasten 2021 (€)

Begroting 2022

Begroting 2021
2021

Begroting 2020
2020

Baten
Notariële schenkingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7424,00

7368,00

7.157,00

7.157,00

7.155,00

7424,00

7368,00

7.157,00

7.157,00

7.155,00

7424,00

7368,00

7.157,00

7.157,00

7.155,00

160,00

150,83

146,03

146,03

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Archivering, website, office verbruik, transport, kasopname

100,00

56,24

47,19

47,19

47,19

Vrijwilligersvergoedingen, publicaties, en onvoorzien

100,00

0,00

200,00

0,00

500,00

7784,00

7575,07

7.550,22

7.350,22

7.852,19

-360,00

-207,07

-393,22

-193,22

-697,19

Niet-notariële schenkingen*
Totaal baten

Lasten
Gebruik kantoor en depot*
Bankkosten
Afschrijving kantoor-inventaris

Totaal lasten

Resultaat boekjaar

* Tot de niet-notariële schenkingen en schenkingen in natura behoren onder meer de gebruiksovereenkomsten van het secretariaat, depot, en atelier.
Hiervoor wordt een virtuele post huur opgevoerd gebaseerd op de vrijstelling voor kamerverhuur 2021, de geschatte gebruiksintensiteit, en de gebruiksovereenkomsten 1326JG27-20170503 en 3731JG08-20170502.
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Stichting De Traditie – Almere
Ondertekening accountant of externe deskundige
Beoordelingsverklaring

Op grond van mijn beoordeling is mij niets gebleken op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van “Sticḧting De Traditie” per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

Functie

Naam

Plaats

Externe controle

T. Peters-Gest

Almere

Datum

Handtekenng voor akkoord

februari 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ondertekening Bestuur Stichting De Traditie
Functie

Naam

Plaats

Vastgesteld en akkoord bevonden d.d.

Voorzitter

C.R. Peters

Almere

Penningmeester

P. Katsikanis-Peters

Almere

februari 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaris

R.C. Peters

Almere

februari 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Archivaris

E.C.B.M. de Groot

De Bilt

februari 2022

XXXXXXXCCCXXXXXXXXX

februari 2022

Ondertekening, handtekening

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.B. Om veiligheidsredenen worden geen originele handtekeningen getoond op de website.
Bijlagen intern: Specificatie rekening courant NL51INGB000832587 / Specificatie Kas / Specificatie afschrijving kantoorinventaris
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