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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van  

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-
Pedagogische Zorg  

P/a Baaijenompad 3  

4332 RC  Middelburg

Betreft: Financieel verslag 2017

Onze ref:  0493100/JR17/MBA

Middelburg, 30 maart 2018

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

In dit rapport is de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van

€ 4.800.594 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 236.143, opgenomen.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 4.800.594 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 236.143,

gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 24 van dit rapport.

ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij

nog geen verklaring verstrekken.



ALGEMEEN

 Activiteiten

De activiteiten van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg bestaan

voornamelijk uit: 

- het bevorderen van sociaal pedagogische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

  in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

 Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

34333234. 

 Verwerking van het verlies   2017

Het verlies over 2017 bedraagt € 236.143 tegenover een verlies over 2016 van € 84.163.

De vergelijking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

 Verwerking van het verlies  2016

Het verlies ad € 84.163 is in mindering gebracht op de overige reserves.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 236.143 tegenover negatief € 84.163 over 2016. De resultaten

over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Realisatie
2016

€

Verschil 2017

€

Verschil
realisatie-
begroting

2017

€

Baten

Baten uit beleggingen 752 259.500 144.052 -143.300 -258.748

Financiële baten 1.553 - 893 660 1.553

Som der baten 2.305 259.500 144.945 -142.640 -257.195

Lasten

Bedrijfslasten 29.898 27.000 18.458 11.440 2.898

Uitgekeerde en toegezegde giften

Uitgekeerde giften 173.550 232.500 148.650 24.900 -58.950

Toegezegde giften 35.000 - 62.000 -27.000 35.000

208.550 232.500 210.650 -2.100 -23.950

Exploitatieresultaat -236.143 - -84.163 -151.980 -236.143
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

In het negende bestaansjaar van de Nederlandse Stichting tot bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg

is het bestuur van SPZ vijfmaal in vergadering bijeen geweest en wel op de volgende data: 23 februari, 6 april,

22 juni, 28 september en 9 november 2017. De vergadering op 22 juni is gecombineerd met het afscheid van

Kees Kleingeld als bestuurslid en secretaris van SPZ.

Ben Hammer, Kees Kleingeld, Lucas Middelhoff en Germaine Poot hebben samen met de LFB deelgenomen

aan de Prokkelsterrenslag op 12 juni j.l. als team Prokkel Ster(K). 

Op 28 september is voor de vijfde keer de Pier de Boer-prijs uitgereikt aan het beste project voor mensen met

een verstandelijke beperking. De prijs, een geldbedrag van €30.000,-- en een beeld, is tijdens een feestelijke

bijeenkomst in Huis ter Heide uitgereikt aan De Brug - Provincie Groningen dat met haar initiatief mensen met

een verstandelijke beperking onbeperkt actief laat zijn. De twee genomineerden, MEE Rotterdam Rijnmond

met het project SportMEE en Zelfregiecentrum Nijmegen met het project Kiek ons goan, onbeperkt gezond in

Nijmegen ontvingen ieder een geldbedrag van €10.000,--. 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SPZ bestaat in 2017 uit de volgende leden: Kees van Beveren (penningmeester), Ben

Hammer, Joost Hoffscholte (voorzitter), Kees Kleingeld (secretaris t/m 22 juni), Peter Menkveld (secretaris

m.i.v. 22 juni 2017), Lucas Middelhoff, Ellis Jongerius en Hans Scholten. Hettie Dersjant is de coach van Ellis

Jongerius. Germaine Poot is de bestuursondersteuner. 

Lucas Middelhoff en Ellis Jongerius zijn toegetreden tot het bestuur van SPZ op 1 januari 2017. Kees Kleingeld

is op 22 juni 2017 afgetreden. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding; wel wordt jaarlijks een onkostenvergoeding van €150,--

uitgekeerd. 
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Doelstelling

In de statuten, verleden te Aalsmeer op 26 maart 2009, is het doel van de Stichting Sociaal Pedagogische

Zorg beschreven. De Stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang als:

� Het bevorderen van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met een beperking ten gevolge van een

verstandelijke handicap;

� Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

� Het verlenen van financiële steun aan -en het bevorderen van samenwerking tussen- instellingen die

werkzaam zijn op het gebied van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met een verstandelijke handicap;

� Het verrichten van onderzoek op het gebied van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met een

verstandelijke handicap. 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting wordt geacht een vermogen aan te houden dat

redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.
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Financiën

Voor het realiseren van de doelen zoals beschreven in de doelstelling, is door het bestuur voor 2017 een

budget van €259.500 beschikbaar gesteld. Dat komt neer op 5% van het (peildatum 01.10.2016) geraamde

vermogen. Daarvan is een bedrag van €27.000,-- afgezonderd voor uitvoerings- en bestuurskosten (bestaande

uit accountantskosten, administratiekosten, bestuurskosten, websitekosten en kosten uitreiking Pier de

Boerprijs), zodat een bedrag van €232.500,-- resteert voor het toekennen en uitkeren van subsidies. Ten laste

van 2017 is daadwerkelijk een bedrag van €208.550,-- aan subsidies toegekend.

Voor het jaar 2018 is bij het opstellen van de begroting (peildatum 01.10.2017) uitgegaan van een vermogen

per 01.01.2018 van €5.200.000,--. Daarvan is 5% of €260.000,-- beschikbaar gesteld voor het realiseren van

de doelen. Na aftrek van de uitvoerings- en bestuurskosten ad €30.200,-- resteert er dan voor 2018 een

budget van €229.800,-- voor het toekennen en uitkeren van subsidies. Daarvan is €84.800,-- gereserveerd

voor onderzoek en €145.000,-- voor projecten. 

Samenvatting van de begroting 2018:

Vermogen: € 5.200.000

Opbrengst uit beleggingen 5%: € 260.000

Uitvoerings- en bestuurskosten: € 30.200

Subsidies: € 229.800

Subsidies en bijdragen Onderzoek: € 84.800

Subsidies en bijdragen Projecten: € 145.000

Vermogen en vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting is in beheer ondergebracht bij Wijs & van Oostveen. Het beleggingsbeleid is

defensief. Aandelen (of aandeel gerelateerde waarden) mogen maximaal 40% van de portefeuille uitmaken.

Het fundament van de beleggingsportefeuille wordt gevormd door obligaties (minimaal 60%). Om het

defensieve karakter van de portefeuille te benadrukken, is besloten dat het vermogen wordt verspreid over

maximaal 30 posities.

Terwijl in de begroting 2017 (peildatum 01.10.2016) nog werd uitgegaan van een vermogen van €5.190.000,

bedroeg het belegd vermogen + liquide middelen op 01.01.2017 in werkelijkheid €5.104.644. In 2017 is

€300.000 aan het vermogen onttrokken ten behoeve van uit te keren subsidies en  te betalen onkosten. Per

31.12.2017 bedroeg het belegd vermogen + liquide middelen €4.800.310. De prognose van een

beleggingsresultaat van 5% is daardoor niet gehaald. Begin 2018 zal dit met de vermogensbeheerder worden

besproken.

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergadering 23 februari 2017

Jaarverslag 2016

Het bestuur is akkoord met het jaarverslag 2016. 

Toekomst - Beleid SPZ

Het bestuur stelt de jaarkalender voor 2017 vast. 

 

Prokkel

Joost Hoffscholte wordt door bestuur van SPZ gevraagd om zich herkiesbaar te stellen voor zijn termijn in het

bestuur van Prokkel.

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

concept -8- Geen accountantscontrole toegepast



Bestuursvergadering 22 juni 2017

Financieel jaarverslag 2016

Het bestuur stelt de jaarrekening vast. 

Beleidsplan 2017 

Het bestuur stelt het beleidsplan voor 2017 vast. 

Bestuurscode

De bestuurscode voor het bestuur van SPZ is aangenomen. Elementen in de code zijn dat er een Verklaring

Omtrent Gedrag gevraagd gaat worden aan nieuwe bestuursleden en dat zij ieder jaar evalueert aan de hand

van, van te voren bepaalde, aandachtspunten en een keer in de drie jaar een wat zwaardere zelfevaluatie te

houden. 

Pier de Boer-prijs 2017

Het bestuur neemt de voordracht van de jury voor de genomineerden en prijswinnaar van de Pier de Boer-prijs

2017 over. Genomineerd zijn: 

� De Brug met het initiatief om in de provincie Groningen een structureel aanbod voor mensen met een

meervoudige beperking bij sportaanbieders aan te bieden. 

� MEE Rotterdam Rijnmond met het project SportMEE. 

� Zelfregiecentrum Nijmegen met het project Kiek ons goan, onbeperkt gezond in Nijmegen. 

Als winnaar van de Pier de Boer-prijs 2017 is het project Opzetten van een structureel aanbod voor mensen

met een meervoudige beperking bij sportaanbieders van De Brug provincie Groningen aangewezen.

Thema Pier de Boer-prijs 2019

In aansluiting op de innovatienotitie, besluit het bestuur tot een thema dat betrekking heeft op technologische

innovatie voor alle niveaus ter bevordering van participatie en waar ook de doelgroep zelf bij betrokken is. Dit

thema is direct ook het thema voor het beleid van SPZ in de komende 2 jaar (2018, 2019).

Bestuursvergadering 28 september 2017

Vermogensontwikkeling

Het bestuur neemt kennis van het overzicht, er is een negatief resultaat. Het bestuur vraagt de

penningmeester de vermogensbeheerder uit te nodigen voor een bestuursvergadering in het nieuwe jaar zodat

hij kan laten zien hoe het met de ontwikkeling van het vermogen van Stichting SPZ staat ten opzichte van de

ontwikkelingen in Nederland/Benchmark

Thema Pier de Boer-prijs 2019

Het thema van de Pier de Boer-prijs is verder uitgewerkt tot Technologische innovatie met en voor mensen

met een verstandelijke beperking. In de projecten dient aandacht besteed te worden aan:

� Samenwerking van de technologische sector en zorginstelling samenwerken 

� Betrokkenheid van de doelgroep bij de ontwikkeling. Niet solitair, in samenspraak met mensen met een

verstandelijke beperking. 

Website SPZ

Het bestuur besluit de website te vernieuwen. Gestart wordt met het formuleren van een aantal uitgangspunten

met het oog op toegankelijkheid. 

Prokkel

Prokkel heeft een verzoek gestuurd voor financiële bijdrage. Het beleidsplan van SPZ volgend besluit het

bestuur om Prokkel te ondersteunen voor een bedrag ter hoogte van €10.000,-- in 2018. 
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Bestuursvergadering 9 november 2017

Vermogensontwikkeling

Het overzicht is bijgewerkt tot en met september 2017. Er is een klein negatief resultaat.

Rooster van Aftreden 

Het bestuur benoemt Ben Hammer voor een tweede termijn met ingang van 1 december 2016. Het bestuur

benoemt Kees van Beveren voor zijn derde en laatste termijn. 

Vermogensontwikkeling

Het bestuur neemt kennis van het overzicht. 

Begroting 2018

De begroting voor 2018 is vastgesteld. 

Toekomst - Beleid SPZ

Het bestuur stelt het beleidsplan 2018-2019 vast. Het beleidsplan heeft het thema voor de komende twee jaar

als uitgangspunt.  In het beleidsplan is onderscheid gemaakt tussen subsidie voor onderzoek en reguliere

subsidie. Het bestuur besluit dat het thema van de Pier de Boer-prijs belangrijk is in het beoordelen van de

aanvragen voor onderzoek, maar wil daarmee niet uitsluiten dat ook onderzoeksvoorstellen op andere thema's

kunnen worden toegekend. Het beleidsplan is gepubliceerd op de website van SPZ. 

Kenniswerkplaats    

Het lopende project "Sterker op eigen benen" zit in de afrondingsfase. Het bestuur besluit een presentatie van

de resultaten van de kenniswerkplaats te vragen. 

DSiN

Joost Hoffscholte levert namens SPZ een bijdrage aan de opening van het 3e Internationale Congres van

Disability Studies in Nederland (30 november 2017 - 2 december 2017) in Amsterdam. 

Deelname bestuur SPZ in overlegstructuren

Bestuursleden van SPZ  hebben in 2017 geparticipeerd in de volgende overlegstructuren: 

� Fondsenoverleg Leerstoel DSiN 

� Werkplaats Kennisplein Gehandicaptenzorg 

� Stichting Prokkel 

� Fondsenoverleg Projecten 
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Subsidieaanvragen

In 2017 zijn 50 subsidieaanvragen behandeld. Daarvan zijn 21 aanvragen toegekend en 29 aanvragen

afgewezen. 

Hieronder staat per toegekende subsidieaanvraag wat de hoogte is van het toegekende subsidiebedrag en,

indien van toepassing, extra voorwaarden aan de toekenning verbonden zijn. 

� Stichting Leer Zelf Online - vervelendopinternet.nl. Toegekend voor € 15.000,--.

� Stichting BONT - BONTe Bende - cadeauwinkel. Toegekend voor € 2.500,--.

� Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact - Ambitieplan 2017-2019 t.b.v. ondersteuning van geïsoleerde

vrouwen met een verstandelijke beperking. Toegekend voor € 5.000,--.

� Stichting Skyway - Partofit. Toegekend voor € 2.500,--.

� Mentech Innovation - EmoKit. Toegekend voor € 7.500,--.

� St. De Bengele Beweegt - Special Sportmix. Toegekend voor € 1.550,--.

� Stichting Samen Sporten Tilburg - Samen sporten in Tilburg. Toegekend voor € 10.000,--.

� Dominicanen klooster Huissen - Inspiratiedagen voor mensen met een beperking. Toegekend voor € 5.000,--

.

� Het Netwerkhuis - De Actieve Ontmoeting in Arnhem Zuid. Toegekend voor € 5.000,--.

� MEE Noord en Midden Limburg / Iedereen kan Sporten Noord-Limburg - X-Toppers Toegekend voor € 5.000,

--.

� Movisie - Vervolgaanvraag Pier de Boer-prijs 2015. Toegekend voor €14.000,--  met reservering van 2016.

� Boogie Woogie, Instituut voor Kunst en Cultuur - Muziektheater maak je samen. Toegekend voor € 3.500,--.

� Stichting Samen 010 - Kerkplein. Toegekend voor € 5.000,--.

� Stichting Geluk en Vrijheid - Vet Cool Man 2018. Toegekend voor € 3.000,--.

� LFB - Doe tank. Toegekend voor € 6.000,--.

� Ipse De Bruggen - Bewegen met Zora. Toegekend voor € 5.000,--.

� Philadelphia Zorg - Innovatheek. Toegekend voor € 5.000,--.

� Cordaan Jeugd - Kinderboek voor kinderen in leeftijd van 6-10 jaar van ouders met een (licht) verstandelijke

beperking. Toegekend voor € 2.000,--.

� Prokkel - Toegekend voor €10.000,-- in 2018. 

� Tandem Support - Special Olympics Nationaal Langlauf Evenement Gouda 2017. Toegekend voor € 5.000,--.
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Ondertekening van de jaarrekening

Aalsmeer, 30 maart 2018

  

De heer J.I.M. Hoffscholte, voorzitter De heer H.P. Menkveld, secretaris

  

De heer C. van Beveren, penningmeester De heer H. Scholten, algemeen lid

  

De heer B. Hammer, algemeen lid Mevrouw J. van Veen, algemeen lid

  

Mevrouw E.J.S. Jongerius, algemeen lid De heer L.A.J.M. Middelhoff, algemeen lid
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ENKELVOUDIGE

JAARREKENING 2017



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het verlies)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.263 2.964

Overige vorderingen en overlopende
activa 24 264

1.287 3.228

Effecten  (1) 4.428.149 4.811.304

Liquide middelen  (2) 371.158 291.873

TOTAAL ACTIVA 4.800.594 5.106.405

PASSIVA

Eigen vermogen  (3) 4.692.484 4.928.627

Kortlopende schulden  (4)

Toegezegde giften 93.000 122.000

Overlopende passiva 15.110 55.778

108.110 177.778

TOTAAL PASSIVA 4.800.594 5.106.405
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Realisatie
2016

€

Baten

Baten uit beleggingen  (5) 752 259.500 144.052

Som van de geworven baten 752 259.500 144.052

Financiële baten  (6) 1.553 - 893

Som der baten 2.305 259.500 144.945

Lasten

Bedrijfslasten

Overige bedrijfslasten  (7) 29.898 27.000 18.458

Uitgekeerde en toegezegde giften  (8) 208.550 232.500 210.650

Exploitatieresultaat -236.143 - -84.163

Resultaatbestemming

Overige reserves -236.143 - -84.163
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg, statutair

gevestigd te Aalsmeer, bestaan voornamelijk uit: Het steunen van mensen met een verstandelijke beperking.

De stichting verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en

projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. De

stichting wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke

beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 

(Hoofdstuk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven). 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders is vermeld. De waardering van

activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-

gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de staat van baten en

lasten verantwoord.

De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere

marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

concept -16- Geen accountantscontrole toegepast



Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Hieronder wordt verstaan de opbrengsten uit beleggingen.

Belastingen

De Stichting is niet belastingplichtig.
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3.5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Nog te ontvangen dividendbelasting 1.263 2.964

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 24 264

Overlopende activa

Rente banken 24 264

1. Effecten

Aandelen en fondsen 4.428.149 4.838.095

Opties - -26.791

Totaal effecten 4.428.149 4.811.304

2. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 39.40.66.065 79.850 80.579

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 1267.386.398 170.000 140.000

Theodoor Gilissen rekening-courant 310646 121.308 71.294

371.158 291.873
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PASSIEF

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

3. Eigen vermogen

Overige reserves 4.692.484 4.928.627

2017

€

2016

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 4.928.627 5.012.790

4.928.627 5.012.790

Exploitatieresultaat boekjaar -236.143 -84.163

Stand per 31 december 4.692.484 4.928.627

4. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige schulden en overlopende passiva

Toegezegde giften 93.000 122.000

Overlopende passiva 15.110 55.778

108.110 177.778

Toegezegde giften

Toegezegde giften 93.000 122.000

Een specificatie van toegezegde giften is opgenomen in bijlage 1.

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.392 4.349

Administratiekosten 9.000 16.500

Kosten effecten 518 550

Nog te betalen bestuurskosten 1.200 110

Performance fee maart (boekjaar) tot maart (volgend boekjaar) - 34.269

15.110 55.778
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3.6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Verschil
2017

€

Realisatie
2016

€

5. Baten uit beleggingen

Rente Obligaties 3.923 - 3.923 15.750

Dividend effecten 87.814 - 87.814 76.196

(On)gerealiseerde koersresultaten effecten -31.097 259.500 -290.597 138.529

Performance fee / Transactiekosten (saldo) -59.888 - -59.888 -86.423

752 259.500 -258.748 144.052

Exclusief de performance fee/transactiekosten bedraagt het beleggingsresultaat € 60.640 (2016: € 230.475).

De Performance fee wordt met ingang van februari 2016 bepaald op basis van een vast percentage ad 0,25%

per kwartaal over de waarde van het belegde vermogen en een variabel percentage ad 8,0% over de netto

waarde toename vermogen.

In de performance fee is een bedrag ad € 0 (2016: € 34.269) opgenomen inzake 8% over de netto toename

van het vermogen over de periode maart van het boekjaar tot en met februari volgend boekjaar. In

tegenstelling tot voorgaand jaar is er geen performancefee in rekening gebracht, dit hangt samen met de

negatieve resultaten welke op beleggingen zijn behaald. Omdat de performance fee niet op betrouwbare wijze

door middel van lineaire toerekening aan de juiste boekjaren kan worden toegewezen wordt deze met ingang

van 2017, indien van toepassing, toegerekend aan het boekjaar voorafgaand aan de ontvangst van de

performance fee. Lineaire toerekening van deze fee zou leiden tot een hoger resultaat in het boekjaar ad € 0.

De lagere realisatie ten opzichte van de begroting is het gevolg van de tegenvallende koersontwikkelingen

gedurende het boekjaar. Gedurende het jaar is er sprake van aanzienlijke fluctuaties per maand.

6. Financiële baten

Rentebaten bank 24 - 24 264

Rente- en bankkosten 1.529 - 1.529 629

1.553 - 1.553 893

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuurslidmaatschap van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg is

onbezoldigd, er is een vergoedingsregeling voor daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten.

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
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Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Verschil
2017

€

Realisatie
2016

€

7. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 29.898 27.000 2.898 18.458

Algemene lasten

Accountantslasten 4.393 4.800 -407 4.349

Administratielasten 10.241 10.000 241 8.656

Website kosten - 500 -500 309

Bestuurslasten 10.029 7.700 2.329 5.144

Kosten uitreiking Pier de Boerprijs 5.235 4.000 1.235 -

29.898 27.000 2.898 18.458

8. Uitgekeerde en toegezegde giften

Uitgekeerde giften -173.550 -232.500 58.950 -148.650

Toegezegde giften -35.000 - -35.000 -62.000

-208.550 -232.500 23.950 -210.650

Een specificatie van uitgekeerde giften is opgenomen in bijlage 2.
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Ondertekening van de jaarrekening

Aalsmeer, 30 maart 2018

  

De heer J.I.M. Hoffscholte, voorzitter De heer H.P. Menkveld, secretaris

  

De heer C. van Beveren, penningmeester De heer H. Scholten, algemeen lid

  

De heer B. Hammer, algemeen lid Mevrouw J. van Veen, algemeen lid

  

Mevrouw E.J.S. Jongerius, algemeen lid De heer L.A.J.M. Middelhoff, algemeen lid
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OVERIGE GEGEVENS

1                Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij

nog geen verklaring verstrekken.
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BIJLAGEN



Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg

te Aalsmeer

Bijlage 1
TOEGEZEGDE GIFTEN PER 31 DECEMBER 2017

Bedrag
Toegezegd in 2017: €

Vrije Universiteit 10.000
St Leer Zelf Online 15.000
St Samen Sportief in Tilburg 10.000

35.000

Toegezegd in 2016:

Vilans; kennisplein werkerv.plaats 28.000
MEE Ned Smart met Geld 10.000

38.000

Toegezegd in 2015:

St. de Klup Twente (TAC-pilot) 20.000

20.000

Totaal 93.000



Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg

te Aalsmeer

OVERZICHT GIFTEN 2017 Bijlage 2

Bedrag
Uitgekeerde giften: €

Vrije Universiteit 10.000-     
DSIN - leerstoel 25.000-     
Erasmus Univ (REPOS-VB) 10.000-     
De Brug/Pier de Boerprijs 30.000-     
Idem afvallers (zelfregiecentrum) 10.000-     
Idem afvallers (MEE Rdam Rijnmond) 10.000-     
St Prokkel 10.000-     
St BONT (cadeauwinkel) 2.500-       
St Amsterdams 5.000-       
St Skyway (Partofit) 2.500-       
Mentech Innovation 7.500-       
St De Bengele Beweegt 1.550-       
Dominicanen Klooster Huissen 5.000-       
Het Netwerkhuis 5.000-       
MEE Nrd en Midden Limburg 5.000-       
Boogie Woogie 3.500-       
St Samen 010 - Kerkplein 5.000-       
St Geluk en vrijheid - Vet Cool Man 3.000-       
LFB/Doe Tank 6.000-       
St Ipse de Bruggen - Bew.met Zora 5.000-       
Philadelphia Zorg - Innovatheek 5.000-       
Cordaan Jeugd - kinderboek 2.000-       
Tandem Support; spec Langlaufen 5.000-       

173.550-     
Toegezegde giften:

Vrije Universiteit 10.000-     
St Leer Zelf Online (zie Steffie 2012) 15.000-     
St Samen Sportief in Tilburg 10.000-     

35.000-       

Totale giften ten laste van 2017 208.550-     


