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Financiële jaarrekening 2021

Toelichting op de Jaarrekening 2021
Maecenas World Patrimony Foundation is een stichting, welke ten doel heeft bij te
dragen aan restauratie van architectonische of kunstvoorwerpen bij of in gebouwen
van de Verenigde Naties. Daartoe kan de stichting onder meer tentoonstellingen
organiseren, onderzoek (laten) uitvoeren, bijeenkomsten en andere evenementen
organiseren, publiceren en andere organisaties stimuleren deze doelstellingen mee
te ondersteunen.
De stichting zet zich in fondsen bijeen te brengen, respectievelijk partijen samen te
brengen om uitvoering van restauratie mogelijk te maken, dan wel te laten
uitvoeren.
Het huidige beleid is gericht op monitoring van te restaureren, dan wel reeds
gerestaureerde objecten, waarbij primair, maar niet daartoe beperkt, de Woodrow
Wilson Memorial Celestial Sphere in het park van de Palais des Nation in Genève.
De in de voorgaande jaren opgedane kennis wordt gedeeld met partijen, die deze
restauratie(s) kunnen uitvoeren.
Samenwerking met de United Nations Office Geneva staat voorop. De stichting
werkt samen met de NGO Comprehensive Dialogue among Civilizations te Genève.
Gedurende het boekjaar hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. De
leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding. De door de bestuurders
voor de stichting uitgevoerde werkzaamheden zijn pro deo: de eventueel daarbij
gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht bij de stichting.
In de afgelopen jaren heeft de stichting geen fondsen ontvangen, doch uitsluiten op
basis van vrijwilligerswerk activiteiten uitgevoerd. Om kosten te besparen houdt de
stichting geen bankrekening meer aan, noch houdt zij op andere wijze financiële
middelen.
Gedurende het boekjaar 2020 heeft de stichting geen fondsen of andere inkomsten
ontvangen, noch zijn er uitgaven gedaan, die op de stichting drukken. De stichting
heeft geen, noch beheert vermogen of ander bezit in eigendom. De stichting heeft
geen schulden, noch heeft zij vorderingen op derden.
Namens het stichtingsbestuur,
dr. Jurn A.W. Buisman
voorzitter
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Balans per
31 December 2021

31 December 2022

€

€

Vaste Activa
Vlottende Activa

0
0
________

Totaal

0
0
________

0

0

Eigen vermogen
Exploitatieoverschot

0

0

Egalisatiereserve
Restauratie- en onderzoeksres.

0

0

Passiva

Kort vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Totaal

0
________
0

0
________
0
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Staat van Baten en lasten
over de periode 01/01/2021 tot en met 31/12/2021
boekjaar 2021
€

boekjaar 2020
€

Baten
Subsidies en fondsbijdragen
Overige baten

0

0

0
________

Totale baten

0
________
0

0

Lasten
Algemene kosten
Financiële lasten
Dotatie aan reservefonds
Som der lasten
Belastbaar resultaat
Belasting
Resultaat

0
0
0
________

0
0
0
________

0
________
0
0
________
0

0
________
0
0
________
0
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