Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting
Financieel verslag
Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2017.
Op 25.04.2017 is bij de oprichting van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting in de
statuten vastgelegd, dat het eerste financiële boekjaar ultimo 2018 eindigt. Het bestrijkt dus
een periode van meer dan één jaar. Het bestuur heeft echter gemeend voor de duidelijkheid
en de transparantie voor bestuur en sponsoren een financieel verslag over 2017 te maken.
De voor u liggende Staat van baten en lasten betreft derhalve een periode van minder dan
één jaar!
In de loop van 2017 ontvingen wij van de Belastingdienst de beschikking dat wij
voor onbepaalde tijd staan ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Donaties aan onze stichting zijn hierdoor voor de gevers fiscaal
aftrekbaar!
Een aantal van de sponsoren, die de afgelopen zes jaar gedoneerd hebben voor de Lutheronderzoekplaats aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hebben ook positief gereageerd op het
verzoek om sponsoring van de nieuwe stichting met de nieuwe onderzoekplaats en
hoogleraarsplaats aan de Theologische Universiteit Kampen. Zij hebben hun bijdragen
voortgezet en soms zelfs verhoogd. Ook hebben zij al toezeggingen voor de komende jaren
gedaan. Uiteindelijk is het jaar financieel goed afgesloten en kunnen we, alhoewel er nog
veel aan fondswerving gedaan zal moeten worden, 2018 hopelijk met een gerust hart
tegemoet zien.
Beverwijk, 15.02.2018
Karel ten Broecke - penningmeester

BALANS PER 31-12-2017
ACTIVA
Saldi rekeningen *1)
Debiteuren (nog te
ontvangen voor huidig
jaar) *2)

Totaal

PASSIVA
16.145

Reserve algemeen

1.161

Vooruitbetaalde bijdragen
sponsoren 2018

10.000

Vooruitbetaalde bijdragen
sponsoren 2019

5.000

16

16.161

Totaal

16.161

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1)

De saldi op de rekeningen zijn als volgt te specificeren:
€
€
€

2)

44,90 ING: Betaalrekening NL15 INGB 0007 7600 41
16.100,00 ING: Zakelijke Spaarrekening NL15 INGB 0007 7600 41
16.144,90 totaal

Het bedrag bij nog te ontvangen debiteuren betreft rente over 2017. Dit bedrag is
begin 2018 ontvangen.

PASSIVA
Enkele sponsoren hebben hun toezeggingen voor twee of drie jaren in één keer betaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Omschrijving
Baten
Donaties sponsoren
Donaties algemeen

Werkelijk
2017
Lasten
53.100

Salariskosten TUK
Diversen
Bestuurskosten
Secretariaatskosten
Bankkosten
Rente bank

51.333
622

16

Voordelig saldo (naar reserves)
Totalen

1.161
53.116

53.116

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Ø Omdat veel donaties pas in de loop van 2017 binnenkwamen en de rentevoet laag is, is
de ontvangen rentevergoeding niet hoog.
LASTEN
Ø De salariskosten betreffen die over de periode van 01.05.2017 tot en met 31.12.2017 en
ze zijn vergoed aan de Theologische Universiteit Kampen.
Ø Bankkosten en diversen:
Gedurende het eerste jaar na opening van de zakelijke betaalrekening brengt de bank
geen kosten in rekening.
Diversen:
€ 572,33 Kosten notaris i.v.m. opmaak statuten
€
50,00 Kamer van Koophandel
€ 622,33 totaal

