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BALANS per EIND 2019

Activa
Bestuurrekening
Direct Kwartaal Spaarrekening (1)
Passiva
Vermogen
Schulden (K&L, Kw. 4)
Het vermogen is als volgt gemuteerd:
Vermogen eind 2018
Saldo baten en lasten 2019
Vermogen eind 2019
Vermogen eind 2017
Saldo baten en lasten 2018
Vermogen eind 2018

2019
6.573,83
308.965,43
315.539,26

2018
2.116,51
368.864,57
370.981,08

311.957,65
3.581,60
315.539,25

367.399,48
3.581,60
370.981,08

367.399,48
-55.441,83
311.957,65
431.503,22
-64.103,74
367.399,48

(1) Voorheen Private Banking Spaarrekening
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STAAT van BATEN & LASTEN 2019
Baten
Opbrengst effecten (dividend en obligatierente)
Rente spaarrekening(en)
Donaties

2019
0
83,85
100,00
183,85

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 R.J. Wille (Mannen vd microscoop)
Subsidie Over de grondwet gesproken
Subsidie Correspondentie Erasmus
C: Vertaling DV Coornhert - Kruidhofjes (tranche 1)
C: Coornhert-biografie Tekst en Uitleg (J.Gruppelaar, 3e termijn)
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 (1))
C:Nieuwe website (opzet en design)
C:Coornhert-reader/R. Buys

52.176,40
2.100,00
nvt
nvt
287,00
1.062,28
55.625,68
55.441,83 0
55.441,83 -

14.326,40
2000,00
850,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00

52.176,40
Diverse kosten en transacties
Vergaderkosten
Porto
Internet/Webhosting
KvK registratie (LEI)
Etentje afscheid Huub
Boeket Uitgeverij Verloren
Kosten aanpassing Jaarrekeningen 17 & 18
Voorschot concertlezingen

57,00
11,79
126,99
48,40
151,70
48,90
617,50
1.062,28

(1) Tekst en Uitleg 1e termijn was €15.000, aan J. Gruppelaar uitbetaald in 2017
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2018
364,69
238,33
3.750,00
4.353,02
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
125,90
14,17
129,99
48,40

5.213,09
5.531,55

Beleidsnotitie financiën 2019
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 geschiedschrijving 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).
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Opgemaakt 12 maart 2020

In 2019 is een bedrag uitgegeven van € 55.625,68 (2018: € 63.723,40), waarvan € 52.176,40 (in 2018:
€ 53.610,50) aan de doelstelling. Per saldo is er in 2019 voor € 55.441,83 ingeteerd op het vermogen
(in 2018 was dat € 64.103,74). Het verschil aan intering (ca. 9k€) wordt verklaard door (a) de negatieve beleggingsresultaten die in 2018 nog op het resultaat drukten en (b) de voorschotten voor de
concertlezingen die nadien zijn vereffend.
De conclusie is dat er in 2019 per saldo ongeveer evenveel aan de doelstelling is uitgegeven als in
2018. Deze besteding ad ca. 52k€ over 2019 correspondeert in grote lijnen met de richtlijn jaarlijks
ca. € 50.000 aan het vermogen te onttrekken t.b.v. de doelstelling. Van dit bedrag is precies € 25.000
besteed aan Coornhert-gerelateerde activiteiten (aangeduid met een C in de Staat van B&L) en de
resterende ca. € 27.000 aan niet-Coornhert-gerelateerde activiteiten. Daarmee vallen de bestedingen over 2019 binnen de afspraak dat het jaarlijks aan de doelstelling besteedbare bedrag (gemiddeld genomen) ongeveer gelijkelijk zou worden verdeeld tussen Coornhert-gerelateerde en nietCoornhert-gerelateerde doelen.
Gezien de marktontwikkelingen en de plannen van de Stichting (namelijk om komende jaren significante bedragen uit te geven, o.a. in het kader van het Coornhertjaar) lijkt het niet raadzaam nu te
denken aan opnieuw beleggen. Dit wordt ons ook geadviseerd door de ter zake kundige oudpenningmeester Peter Blumenthal: beleg enkel dat deel van je kapitaal dat je niet nu of op termijn
nodig hebt of zou willen hebben. E.e.a. hangt mede af van de keuzes die het bestuur komende tijd zal
maken m.b.t. de toekomst van de CS en het daaruit voortvloeiende financiële beleid.
Wel zou het bestuur kunnen nadenken over het werven van fondsen. Ook dit hangt echter direct
samen met de toekomstvisie die het bestuur komende tijd zal moeten ontwikkelen.

5

Opgemaakt 12 maart 2020

