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BALANS per EIND 2018

Activa
Effecten (beurswaarde)
Liquide middelen:
Vermogensrekening
Bestuurrekening
Private Banking Spaarrekening
Rente Kw 4, anno passato
Balansverschil
Passiva
Vermogen
Schulden (K&L, Kw. 4, 2018)

2018
0,00

2017
279.501,01

0,00
2.116,51
368.864,57

95.729,84
9.838,04
50.015,93

370.981,08

435.084,82

367.399,48
3.581,60
370.981,08

431.503,22
3.581,60
435.084,82

Het vermogen is als volgt gemuteerd:
431.503,22
Vermogen eind 2017
Saldo baten en lasten 2018
-64.103,74
Vermogen eind 2018
367.399,48
Vermogen eind 2016
Saldo baten en lasten 2017
Vermogen eind 2017

475.462,58
-43.959,36
431.503,22
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STAAT van BATEN & LASTEN 2018
Baten
Opbrengst effecten (dividend en obligatierente)
Rente spaarrekening(en)
Donaties (zie uitleg hieronder )

2018
364,69
238,33
3.750,00
4.353,02

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Vacatiegelden
Beheerfee en kosten mandaat (Q4-2017 t/m Q2-2018)
Kosten beleggingsproducten
Bank
Diverse kosten en transacties
Exploitatiesaldo
Koersresultaten beleggingsportefeuille
Saldo baten en lasten Toelichting:
Besteed aan de doelstelling:
Ketters en Letters/G. Verwey
Subsidie C. Willemsen
Subsidie De Keizer (Verwey/illustraties)
Subsidie online brieven Allard Pierson
Subsidie Dèr Mouw
Subsidie De Waardt
C:Coornhert-biografie Tekst en Uitleg (2e termijn)
C:Nieuwe website (opzet en design)
C:Coornhert-reader/R. Buys
Subsidie Brolsma
Subsidie G. Voogt
Subsidie M. ten Hooven
Subsidie Kloos-bio
Subsidie Brieven rond 1900
Coornhert-biografie Tekst en Uitleg (1e termijn)

53.610,50
2.100,00
2.024,87
227,00
229,48
5.531,55
63.723,40
59.370,38 -4.733,36
64.103,74 -

14.326,40
5.000,00
5.000,00
2.125,00
1.727,00
2.500,00
20.000,00
2.432,10
500,00

53.610,50
Diverse kosten en transacties
Vergaderkosten
Porto
Internet/Webhosting
KvK registratie (LEI)
Voorschot concertlezingen (zie uitleg hieronder )
Financieel advies

125,90
14,17
129,99
48,40
5.213,09
5.531,55

Uitleg Donaties & Voorschot concertlezingen
2017 ontvangen: Drucker Stichting
Stichting Gilles Hondius
Fonds geld & effecten
2018 ontvangen: Gemeente Noordwijk
Stichting Gilles Hondius
Stichting Bylandt
Totaal ontvangen:
Kosten concertlezingen gedeclareerd en uitbetaald
Positief saldo:

750
750
750
2.000
750
1.000
6.000,00
5.213,09
786,91
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2017
5.532,70
517,17
2.475,80
8.525,67
46.032,05
2.900,00
2.884,62
821,00
143,38
1.094,47
53.875,52
45.349,85
1.390,49
43.959,36

14.326,40

3.323,25
4.500,00
5.000,00
2.500,00
1.382,40
15.000,00
46.032,05
208,23
87,64
78,65
719,95
1.094,47

Beleidsnotitie financiën 2018

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 inspire‐
ren door voorbeelden van nonconformistische stellingname in godsdienst, filosofie en weten‐
schap 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 geschiedschrijving in het al‐
gemeen 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 re‐
sultaat 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 kun‐
sten (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 bestuursvergade‐
ring 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).
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Opgemaakt 16 maart 2018

Gedurende 2017 en een deel van 2018 is het vermogen via een Comfort Inkomsten Mandaat (COIN)
van ABNAMRO MeesPierson belegd. Op advies van ABNAMRO (zie Beleidsnotitie 2017) is besloten
dit mandaat stop te zetten en het uitstaande vermogen in zijn geheel op een spaarrekening te zetten.
Momenteel levert sparen weliswaar weinig op, maar er hoeft dan ook geen bank‐fee worden betaald
(in het mandaat 1% van het uitstaande vermogen). Bovendien loopt de Stichting bij sparen geen
koersrisico. Een extra voordeel is dat op elk moment vrij over elk gewenst bedrag kan worden be‐
schikt, wat handig is als er tot extra grote uitgaven wordt besloten rondom bijvoorbeeld het Coorn‐
hertjaar.
In april en mei 2018 zijn alle effecten in het mandaat verkocht en per 31 mei is het mandaat officieel
beëindigd. Het in het mandaat uitstaande vermogen is per die datum overgeheveld naar de Private
Banking Spaarrekening.
In 2018 is een bedrag uitgegeven van € 63.723,40 (2017: € 53.875,52), waarvan € 53.610,50 (in
2017: € 46.032,05) aan de doelstelling. Per saldo is er in 2018 voor € 64.103,74 ingeteerd op het
vermogen (in 2017 was dat € 43.959,36). Het verschil (ca. 20k€) wordt voor een groot deel verklaard
door de grotere uitgaven aan de doelstelling (ca. 7,5k€ meer dan in 2017). Daarnaast heeft de nega‐
tieve trend in de marktontwikkelingen, die de Stichting ertoe heeft gebracht het mandaat te beëindi‐
gen, zich in de eerste maanden van 2018 doorgezet, waardoor het uitstaande vermogen verder ne‐
gatief is beïnvloed. Samen met de afrekeningen van de beheer‐fees (ad ca. € 2.500) heeft dat gere‐
sulteerd in een negatief resultaat van ca. € 5.000 over de eerste 5 maanden van 2018 (d.i.: tot de
officiële beëindiging van het mandaat).
Met de ca. € 53.000 uitgave aan de doelstelling is in 2018 grosso modo tegemoet gekomen aan het
besluit om jaarlijks ca. € 50.000 aan het vermogen te onttrekken t.b.v. de doelstelling. Van dit bedrag
is ca. € 23.000 besteed aan Coornhert‐gerelateerde activiteiten (aangeduid met een C in de Staat van
B&L) en de resterende ca. € 30.000 aan niet‐Coornhert‐gerelateerde activiteiten. Daarmee vallen de
bestedingen over 2018 binnen de afspraak dat het jaarlijks aan de doelstelling besteedbare bedrag
(gemiddeld genomen) ongeveer gelijkelijk zou worden verdeeld tussen Coornhert‐gerelateerde en
niet‐Coornhert‐gerelateerde doelen.
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