BALANS per EIND 2016

Activa
Effecten (beurswaarde)
Liquide middelen:
Vermogensrekening
Bestuurrekening
Private Banking Spaarrekening
Rente Kw 4, anno passato(spaarrekening)
Passiva
Vermogen
Schulden (betr. Kw4, 2015 Ketters & Letters)
Het vermogen is als volgt gemuteerd:
Vermogen eind 2015
Saldo baten en lasten 2016
Vermogen eind 2016

2016
297.800,48

2015
357.178,55

79.169,56
2.837,62
95.579,16
75,76
475.462,58

1.281,03
121.930,92
224,97
480.615,47

475.472,58
0,00
475.472,58

477.033,87
3.581,60
480.615,47

477.033,87
-1.561,29
475.472,58

Vermogen eind 2014
Saldo baten en lasten 2015
Vermogen eind 2015

511.436,56
-34.402,69
477.033,87
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STAAT van BATEN & LASTEN 2016

Baten
Opbrengst effecten (dividend en obligatierente)
Rente spaarrekening
Donaties
Lasten
Besteed aan de doelstelling
Vacatiegelden
Bank
Diverse kosten
Exploitatiesaldo
Koersresultaten beleggingsportefeuille

2016
9.467,70
514,38
635,00
10.617,08

25.366,68
2.500,00
508,34
727,38
29.102,40
- 18.485,32
16.924,03
Saldo baten en lasten - 1.561,29

Toelichting:
Besteed aan de doelstelling:
Ketters en Letters/G. Verwey
Productiekosten / facturen Uitg.Verloren
Boekenbonnen @ €250
Subsidie A. Bakker
Illustraties Het Humanistisch Moment
C.A. Slijper,Tachtigers,derde (finale), resp. tweede termijn
Subsidie bio J.W. van Hulst

14.326,40
2.921,38
3.000,00
118,90
5.000,00
25.366,68

Diverse kosten
Vergaderkosten Faculty Club + diner Luden
Relatiegeschenken (boeket)
Internet/Webhosting
Notariskosten m.b.t. statutenwijziging

499,30
31,50
196,58
0
727,38
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2015
8.370,96
1.032,37
792,00
10.195,33
47.102,82
2.000,00
525,70
1.706,97
51.335,49
-41.140,16
6.737,47
-34.402,69

14.520,00
17.211,62
500,00

5.000,00
9.871,20
47.102,82
89,90
87,56
1.529,51
1.706,97

Beleidsnotitie financiën 2016
Doelstelling volgens statuten:
Artikel 2.
1. De stichting heeft tot doel:
a. de bevordering van een publieksgerichte cultuuroverdracht;
b. de versterking van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie, die zich laat inspireren door voorbeelden van nonconformistische stellingname in godsdienst, filosofie en wetenschap uit het verleden en heden;
c. de bevordering van onderwijs, onderzoek en teksteditie met betrekking tot het onder punt 1b
genoemde aandachtsgebied;
d. het stimuleren van een levende, literair verantwoorde, nationale geschiedsschrijving in het
algemeen en van de Nederlandse letteren en kunsten van de negentiende en twintigste eeuw
in het bijzonder
2. De stichting beoogt dit doel te bereiken:
a. door het opzetten en redactioneel begeleiden van digitale editieprogramma’s, die in het resultaat voor een breed publiek toegankelijk zijn;
b. door boekedities met in voorkomend geval annotaties en vertalingen;
c. door alle andere middelen van audio-visuele presentatie in de sfeer van de uitvoerende kunsten (film, muziek, toneel etcetera), die daarvoor in aanmerking kunnen komen;
d. door het scheppen van structurele voorzieningen ten behoeve van in punt 1a,b,c genoemde
activiteiten, zoals een instituut of centrum;
e. door subsidies, het instellen van leerstoelen en prijsvragen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting houdt zich slechts ad hoc bezig met fondsenwerving. Het vermogen van de stichting
wordt gevormd door schenkingen, subsidies en donaties, erfstellingen, vermogensopbrengsten en
andere baten.
De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het vermogen. In de bestuursvergadering van 9 december 2010 is bepaald dat ook het vermogen van de Stichting aangewend kan worden
voor de financiering van het beleid in overeenstemming met de statutaire doelstelling (“intering” op
het vermogen).
Het vermogen is belegd in effecten en liquide middelen. Het risicoprofiel kan als “defensief” aangemerkt worden.
In de aanloop naar de wisseling van het penningmeesterschap per de afgelopen herfstvergadering
(2016) is gesproken over een andere beleggingsvorm, die minder expertise van de penningmeester
vereist. Door het scheiden van de oude penningmeester verliest de Stichting immers iemand met de
benodigde kennis en ervaring om het vermogen zelfstandig een beleggingsportefeuille op te zetten
en effectief te onderhouden. De Stichting heeft er daarom voor gekozen om het vermogensbeheer
uit te besteden aan ABNAMRO MeesPierson.
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