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Voorwoord Freeke 
 
Dit jaar was een feestelijk jaar voor ons fonds: het tienjarig bestaan. We hebben dit in het 
klein met ons bestuur gevierd met een uitstapje naar Buren (vanzelfsprekend op eigen 
kosten). Een toepasselijke naam gezien de ondersteuning die wij, dankzij uw bijdrage,  aan 
diverse buren in de wereld geven! Naast een bezoek aan het mooie stadje hebben we ook 
de kersenboomgaard van vrienden bezocht. Na de hartelijk ontvangst kregen we er, naast 
een boeiende rondleiding, een heerlijke lunch. Dank jullie wel Mark en Nicolien!!!  
Ook was dit het jaar waarin ons bestuurslid Christel Lammers een bezoek heeft gebracht aan 
Padre Roberto in Panama en zijn projecten heeft bezocht. We kregen een geoormerkte gift 
voor de vliegreis waardoor dit bezoek kon plaatsvinden. We zijn als fonds al 10 jaar bij Padre 
Roberto betrokken en zien in de omgeving waar hij woont een fantastische ontwikkeling op 
het gebied van kinder-, landbouw- en gezondheidseducatie. U heeft de verhalen van Christel 
kunnen volgen op onze facebooksite en zo kunnen zien hoe uw donaties bijdragen aan deze 
ontwikkeling. In 2019 zullen we een kleuterschool project in Panama gaan ondersteunen. 
En natuurlijk zijn we intensief betrokken geweest bij diverse projecten en hebben ons over 
de vele aanvragen gebogen die we dit jaar binnen kregen. Ik dank jullie allen voor jullie 
warme betrokkenheid waarmee jullie deze projecten weer mogelijk gemaakt hebben!!! 
 
Inleiding - oprichting van de Stichting 

Dit is het tiende jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. De Stichting is opgericht bij 
akte verleden voor notaris A.P. Roem te De Rijp op 27 mei 2008. Het doel van de Stichting is: 
het verlenen van financiële steun voor medische en humanitaire projecten in zowel binnen- 
als buitenland (artikel 2.a  van de statuten).  
Met de oprichting werd invulling gegeven aan een al langer gekoesterde wens van Bart en 
Freeke Molenaar - Nanninga (huisarts en orthopedagoge) uit Oudemirdum om actief bij te 
dragen aan de verbetering van omstandigheden van kinderen, waar ook ter wereld.  
 
Bart en Freeke hebben eind jaren ’80 drie jaar in een hospitaal in Kameroen gewerkt. 
Destijds werden zij geïnspireerd door het Liliane Fonds, dat de medische zorg voor 
gehandicapte kinderen mogelijk maakte en in sommige gevallen een beroepsopleiding voor 
deze kinderen financierde. In 2008 gaf een royale gift via een patiënt van Bart de aanzet tot 
de oprichting van het Molenaars Kinderfonds.   
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder 
nummer 37142036. Door de Belastingdienst  is aan de Stichting de status van Algemeen Nut 
Beogend Instelling (ANBI) verleend met ingang van het jaar 2008, beschikking nummer 
57354. Het RSIN / fiscaal nummer is: 8195.29.825. Door de ANBI-status profiteren onze 
donateurs en wijzelf van een gunstig fiscaal regime voor schenkingen en erfenissen/legaten. 
 

Doelstelling en werkwijze 
Wij willen de omstandigheden waarin kinderen opgroeien verbeteren, waar dat nodig is.  
Wij richten ons op beginnende en lopende projecten ter ondersteuning van kinderen en hun 
ouders waar ook ter wereld. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte 
hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een 
school, les- en spelmateriaal of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun 
ouders. Daarnaast kunnen wij hulp in natura organiseren, zoals het trainen van leerkrachten 
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en gezondheidswerkers, het geven van adviezen of het sturen van goederen die in het land 
zelf niet verkrijgbaar zijn. Ook kunnen wij de fondsenwerving voor een initiatief organiseren, 
door bijvoorbeeld een sponsoractie op touw te zetten. 
 
Wij proberen een werkelijke toegevoegde waarde te leveren en alleen daar te ondersteunen 
waar een echte hulpvraag is en in principe op projectbasis. In het belang van een 
verantwoorde aanwending van het geld van onze donateurs bekijken wij elke aanvraag 
kritisch en beoordelen wij deze aan de hand van een lijst van vooraf vastgestelde criteria. 
Eventueel vragen wij nadere inlichtingen ter ondersteuning van ons besluit. Een goedkeuring 
van een aanvraag kan vergezeld gaan van specifieke voorwaarden en wij vragen altijd 
(tussen)verslagen en financiële verantwoording.  
 
Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel naar de projecten als naar onze sponsors. In 
principe wordt ieder project (op eigen kosten) bezocht door onszelf of betrouwbare mensen 
om ons heen. Wij stellen onszelf altijd goed op de hoogte van de voortgang van projecten en 
de besteding van onze steun en wij delen deze informatie zo goed mogelijk met onze 
donateurs, via persoonlijke contacten, de website en onze nieuwsbrief. Als we eenmaal aan 
een project gedoneerd hebben, volgen we zoveel mogelijk de verdere ontwikkelingen van de 
organisatie met als doel een duurzame relatie op te bouwen. 
 

Bestuur en andere betrokkenen 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
Martin de Rooij (lid), technische en bouwkundige expertise 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede-initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts; 
Gérard Siebert die ondersteunend is bij website beheer 
Kees van 't Padje die ondersteunend is bij de secretariële organisatie 
 
Het bestuur heeft in 2018 6 keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren besluiten over 
aangevraagde steun voor nieuwe en bestaande hulpprojecten, evaluatie van door ons 
gesteunde projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, fondsenwerving, externe communicatie 
(zoals nieuwsbrieven en website) en interne procedures.  
Naast actieve betrokkenheid bij onze projecten en fondsenwerving houden wij ons ook bezig 
met het vergroten van onze kennis op relevante terreinen. Naast het feit dat ieder van ons 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in haar/zijn eigen vakgebied, lezen wij publicaties 
op het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere 
vergelijkbare initiatieven.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij Partin, een koepelorganisatie voor kleinschalige 
particuliere initiatieven, waarvoor tot voor kort geen enkele organisatie zich inzette.  
Partin werkt aan het verwerven van concrete voordelen voor haar deelnemers, zoals 
belangenbehartiging, kennisdeling, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking 
tussen de aangesloten initiatieven.  
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Toelichting  gesteunde projecten in 2018 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening 
 
Kindvriendelijk jeugdrechtsysteem in Malawi 
 
Stichting Byounique wil ervoor zorgen dat kansarme kinderen in Malawi niet in aanraking 
komen met justitie, maar juist een goede toekomst kunnen opbouwen. Het uiteindelijke 
doel is het creëren van een laagdrempelig, rechtvaardig en kindvriendelijk 
jeugdrechtssysteem in Malawi. Het programma van Byounique richt zich op preventie, 
rehabilitatie en bewustwording. Byounique werkt in en rond 4 steden in Zuid, Oost en 
Centraal Malawi. In elke stad hebben zij een lokaal team bestaande uit maatschappelijk 
werkers en parttime vrijwilligers. 
In 2017 hebben wij een pilot project ondersteund dat bestaat uit 3 HALT-trajecten  in 
Chikwawa en 3 HALT-trajecten Bangula (beiden Zuidelijk-Malawi). Met een HALT-traject 
biedt Byounique een concreet alternatief voor kinderen die met politie en justitie in 
aanraking zijn gekomen. De autoriteiten kunnen deze kinderen bij wijze van alternatieve 
straf verwijzen naar zo’n HALT-traject. Door het opbouwen van samenwerkingsverbanden 
met tal van partijen werkt Byounique aan acceptatie van HALT als een effectieve 
jeugdstrafrecht-maatregel die uiteindelijk het beste resultaat voor alle betrokkenen oplevert 
en daarmee bijdraagt aan een beter jeugdrechtsysteem. De doelgroep bestaat uit kinderen 
die voor het eerst een klein delict plegen, hun ouders /familie, leerkrachten, jeugdgroepen, 
wijkpolitie, andere kernpersonen in wijken, medewerkers politie, justitie en maatschappelijk 
werk. Indirect heeft het project nog een grotere uitstraling via bredere voorlichting en 
bewustwording. 
Het project dat Byounique in 2017-2018 heeft gedraaid, is succesvol verlopen. In 2018 is met 
steun van het Molenaars Kinderfonds een nieuw project gestart, dat op het vorige jaar 
voortbouwt. Dit project ‘Kindvriendelijk jeugdrechtsysteem in Malawi’ duurt 2 jaar. Tijdens 
het projectjaar 2018-2019 wil Byounique het HALT project voorzetten en verder inbedden bij 
politie, maatschappelijk werk en de risicowijken waar de meeste jongeren, die worden 
doorverwezen, vandaan komen. Op het gebied van preventie beoogt Byounique de 
ouderschapstrainingen uit te breiden. Verder willen ze in risicowijken supportnetwerken 
opzetten voor preventie van kindermishandeling en jeugdcriminaliteit. Byounique wil het 
project daarnaast uitbreiden met counseling aan jeugdige slachtoffers van mishandeling en 
verwaarlozing. Dit is een groep die nu op geen enkele manier wordt begeleid en als gevolg 
grote trauma’s opbouwt. Byounique wil gedurende het huidige projectjaar partners 
selecteren die vanaf september 2019, in het tweede projectjaar, deze counseling lokaal gaan 
geven onder begeleiding van Byounique. 
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                        HALT-sessie                                                      Community activiteit Nchalo 

 

Een school voor verzoening en vooruitgang in Sakutiek 
 
Dit is het derde jaar dat Freeke voor een project van Stichting Share mee is geweest naar 
Kenia. Dit keer ging zij met een groep van 11 jongeren. De reis ging naar Sakutiek, een dorp 
in het Mau gebergte. Als het heeft geregend, is deze regio niet te bereiken met een auto.  
Sakutiek was een vergeten gebied. Door de conflicten in het verleden tussen de Kikuyu en de 
Masaai stammen is er weinig geïnvesteerd in dit gebied. Father San, met wie Stichting Share 
al 10 jaar contact heeft, is in 2015 naar dit gebied overgeplaatst om te werken aan een 
betere verstandhouding tussen de twee bevolkingsgroepen. Tevens was zijn taak om daar 
goed primair onderwijs op te zetten. Investeren in goed onderwijs is heel belangrijk: 
* Mensen krijgen meer perspectief: ze kiezen voor andere beroepen dan traditioneel  
   landbouwer/veehouder, zodat er minder druk is op het schaarse land. 
* Op school leren de kinderen om conflicten op een normale manier  op te lossen en het  
   geweld af te zweren (vandaar de titel van dit artikel) 
* Onderwijs aan meisjes wordt enorm gestimuleerd. Daarmee wordt voorkomen dat de 
   meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden. Opgeleide meisjes kiezen later voor een  
   gezin met 2 à 4 kinderen. De meisjes van nu zijn de opvoeders van de toekomst en  
   bepalend voor de volgende generatie. 
 
De school is in 2016 gestart en had in 2017 al 120 leerlingen. In 2018 waren dit er 170.  
Om de school financieel rendabel te maken, moet deze doorgroeien naar 350 leerlingen. Dit 
betekent dat er voor leerlingen, die op een grotere afstand wonen, een mogelijkheid moet 
zijn om gedurende de week op school te blijven. Daartoe is er door de jongeren een 
fundraising project opgezet om bij de school 2 slaapzalen, een eetzaal, een keuken en een 
watervoorziening te bouwen. De kleine acties van de jongeren hebben totaal ruim € 10.000 
opgebracht. Een deel daarvan was voor het project in Kenia en een ander deel voor de 
kosten van de ticket en visa. De jongeren hebben zelf € 500 per persoon moeten bijdragen.  
 
In juli 2017 zijn de jongeren onder begeleiding van Freeke Molenaar en dominee Niels 
Gillebaard (uit De Rijp) naar Sakutiek afgereisd. In Sakutiek hebben de jongeren een 
wezenlijke bijdrage geleverd aan het leggen van de betonnen vloeren in de twee slaapzalen, 
de keuken en de eetzaal en aan het schilderen van deze gebouwen. Dit gebeurde in 
samenwerking met lokale mensen, (groot)ouders van de schoolkinderen en met de 
schoolkinderen zelf. Deskundige bouwers begeleidden het geheel.  
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Tevens is er op sociaal gebied een intense interactie geweest. Naast het samenwerken aan 
de bouw hebben jongeren in groepjes een les voorbereid om in diverse klassen te kunnen 
geven. Daarnaast werden er veel spelvormen met de kinderen gedaan. Ook bezochten ze de 
woonplekken van diverse gezinnen. 
Het Molenaars Kinderfonds heeft de kosten van de bouw van de eetzaal gefinancierd. 
 
 

    
 aarde wordt geegaliseerd voor beton            de buitenkant van de eetzaal wordt afgewerkt 
 
Summer school en een bezoek aan Panama 
Ook dit jaar hebben we de 'summer school' in Panama weer ondersteund. Er namen 
ongeveer 150 kinderen aan deel. De kinderen konden aan de volgende activiteiten 
deelnemen: sport, muziek, Engelse les en creatieve activiteiten. Aangezien er in veel 
gezinnen weinig ruimte is om dit soort activiteiten met de kinderen te doen, was het voor 
velen een leerzame en vrolijke happening. De laatste middag werd een modeshow 
gehouden door alle kinderen die als creatieve activiteit eigen kleding hadden gemaakt. 
 
Om de bijzondere band met Padre Roberto Gonzales in Panama warm te houden en te 
kijken hoe al zijn projecten lopen, is Christel Lammers twee weken op werkbezoek naar 
Panama geweest. Roberto heeft haar zijn vele activiteiten laten zien, die hij in de afgelopen 
jaren ontwikkeld heeft, zoals bv. landbouweducatie, scholing voor volwassenen en kinderen 
op gebied van hygiëne en gezondheid, de zomerkampen e.d.  Alle activiteiten zijn gericht op 
ontwikkeling en economisch welzijn van de lokale bevolking.  
Een van de plekken waar Christel ook heen is geweest, is naar het dorp Corral de Piedra. In 
deze afgelegen gemeenschap wonen 12 Indiaanse families die nog nauwelijks over de 
minimale basisbehoeften beschikken. Roberto komt sinds kort in deze gemeenschap en 
helpt met de opbouw en ontwikkeling in het gebied. 
Het viel Christel op dat in het gebied veel jonge kinderen waren zonder enige activiteit. 
Roberto gaf aan dat de kinderen vanaf 5 jaar naar de basisschool gaan. In overleg met 
Roberto is gekeken of er voorschoolse activiteiten voor de jongere kinderen mogelijk is, 
zodat ze een betere aansluiting op de basisschool hebben. Dit project gaan we in 2019 
realiseren. 
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een straatje in Corral de Piedra                                         paprika's zaaien 
 
Een dorsmachine voor een vrouwenproject in Gambia 
Stichting Steun Opbouw Stimulans (SOS) steunt al jaren kleine projecten in Gambia.  
Gambia is een van de armste landen in Afrika, doordat ze geen voor de Westerse wereld 
interessante grondstoffen hebben. De mensen leven van het verbouwen van rijst, pinda's, 
cashewnoten en couscous. Dit levert weinig op en er wordt honger geleden. Dit is de reden 
waarom (jonge) mannen weg trekken naar de kustgebieden, waar nog wat te verdienen is 
aan toerisme. Of verder richting Noord-Afrika en naar Europa. Oude mensen, vrouwen en 
kinderen moeten zich maar zien te redden. 
 
Stichting SOS heeft al enkele jaren geleden een vrouwengroep in Dankuku ondersteund met 
een maalmachine om couscous te malen. Door deze machine sparen de vrouwen tijd uit en 
kunnen ze deze bv. besteden aan het beplanten van een groter stuk grond. Zo hebben ze 
meer opbrengst en kunnen ze het overschot verkopen. Hiermee hebben ze een stukje 
inkomen. Tevens zorgt een maalmachine voor werkgelegenheid voor enkele mannen.  
Nu kwam de aanvraag van de vrouwen uit Dankuku om een dorsmachine te kunnen 
aanschaffen. Dit maakt hun productieproces opnieuw lichter en kan bijdragen aan meer 
productie en werkgelegenheid. 
Wij hebben deze aanvraag via Stichting SOS gehonoreerd. 
 

    
de dorsmachine                                                   de dorsmachine met motor 
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Nieuwe projecten 
In 2018 hebben we ook weer een aantal aanvragen binnen gekregen. Toch zitten daar vele 
projecten tussen waar we niet mee verder gaan om diverse redenen: 
- geen duidelijke rapportage van voorgaande jaren en geen financiële jaarverslagen 
- al heel veel (grote) fondsen die het project ondersteunen 
- een steeds verdere uitbreiding van het project zonder duidelijke visie hoe de activiteiten, 
die daarna gaan plaatsvinden, bekostigd moeten gaan worden 
- geen duidelijke exitstrategie terwijl het project al vele jaren draait 
- aanvraag om lopende kosten te financieren die jaarlijks terug komen, zonder visie over 
inkomsten genererende projecten 
 
Soms is de afweging moeilijk en stellen we eerst nog een aantal vragen of gaan we met 
mensen van het betreffende fonds in gesprek. Twijfelen we dan nog, dan ondersteunen we 
het project niet. Dit heeft alles te maken met het feit dat we zorgvuldig met uw geld willen 
omgaan. 
 

Donateurs en fondsenwerving 
We zijn ontzettend blij met de steun die we van u ontvangen! Ook zijn er wederom 
enthousiaste donateurs bij gekomen. Dank voor uw vertrouwen in het Molenaars 
Kinderfonds. Met elkaar hebben we weer aan een aantal mooie projecten bijgedragen! 
 
In 2018 hebben we geen acties ondernomen om aan fondswerving te doen. Freeke heeft dit 
jaar in verband met de jongerenreis veel aan fondswerving voor Kenia gedaan. Deze gelden 
gingen via Stichting Share. Het komende jaar gaan we hier weer wat meer activiteiten in 
ondernemen. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING TIENDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2018 – 31 DECEMBER 2018 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2018  

Noot 2018 2017

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 1.251,61€                255,72€                  

     Rabobank rekening doelreserveren 9 33.651,01€              46.093,56€             

     Alex vermogensbeheer geldrekening 7 2.177,20€                2.473,36€               

     Alex vermogensbeheer effectenrekening 7 97.455,11€              102.303,09€           

Totaal activa 134.534,93€            151.125,73€           

PASSIVA

Eigen vermogen 10 134.534,93€            151.125,73€           

Totaal passiva 134.534,93€            151.125,73€           

 
 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke bij- 
of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt. Een uitzondering hierop wordt gevormd door 
de kosten van Alex Vermogensbeheer. De beheerskosten voor het 4e kwartaal en de 
eventuele jaarlijkse prestatievergoeding, die na afloop van het boekjaar in rekening worden 
gebracht, worden aan het betreffende boekjaar toegerekend. Zie ook noot 7. 
 
 

Noot 2018 2017

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 5.000,40€             3.418,86€             

Inkomsten uit acties 2 - -

Rente 3 57,45€                  272,38€                

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 - 3.778,57€             

Terugontvangen bronbelasting 8 - 255,00€                

Totaal inkomsten 5.057,85€             7.724,81€             

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 15.829,78€           20.641,25€           

Fondsenwerving 5 - -

Beheer en administratie 6 674,73€                434,75€                

Negatief resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 5.144,14€             -

Totaal uitgaven 21.648,65€           21.076,00€           

RESULTAAT     (16.590,80)€          (13.351,19)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING TIENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2018 – 31 DECEMBER 2018 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
1. Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen. Inbegrepen is een 
speciale donatie ter dekking van de kosten van het vliegticket naar Panama (vermeld 
onder noot 4) 

  
2. Inkomsten uit acties 
Er zijn dit jaar geen speciale acties voor fondsenwerving geweest. 
 
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2018 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank. Aan het eind van het boekjaar was de rente op deze rekening 0,01% % per jaar 
(vrijwel nihil). De sterke daling van de rente-inkomsten is voor het grootste deel toe te 
schrijven aan het lagere rentetarief.   
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Steun Opbouw Stimulans,  
   -Aanschaf dorsmachine (Gambia)     €    3.000,-- 
FUSODEP; Padre Roberto González 
   -Bijdrage Summer School Programme (Panama)   €    2.000,-- 
Vliegticket studiereis Christel Lammers naar Panama €       829,78  (zie ook noot 1) 
Stichting Share,  
   -Bijdrage eetzaal school te Sakutiek (Kenia)  €    5.000,-- 
Stichting Byounique 
   -Project kindvriendelijk jeugdrechtsysteem (Malawi) €    5.000,--      

                                                    €  15.829,78 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren dit jaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Bankkosten   € 193,13 
Bijdrage Partin*)  €   60,-- 
Zaalhuur   €   45,-- 
Webhosting   €   90,60 
Ondersteuning website €  286,-- 
    €  674,73 
 *)koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven 
 
7. Vermogensbeheer 
In 2014 is bij Alex Vermogensbeheer (thans Binck Bank) een vermogensbeheerrekening 
geopend en  hierop is in 2014 € 100.000 gestort in twee gelijke tranches. De 
vermogensbeheerrekening is gestart na ontvangst van een substantieel bedrag uit de  
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING TIENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2018 – 31 DECEMBER 2018 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
nalatenschap van Mevrouw Stigter-van ’t Sant. De financiële zekerheid die voortkomt uit 
deze erfenis en uit onze trouwe donateurs is een basis voor de continuïteit van het fonds en 
inspireert ons ons werk voort te zetten. Maar wij zijn nu ook in staat door een iets andere 
bril naar de toekomst te kijken. Hoewel ‘sociaal rendement’ hoog in ons vaandel staat, te 
bereiken door het geld zo snel mogelijk in te zetten voor goede projecten, zullen wij blijven 
vasthouden aan de zorgvuldige afweging die tot nu toe altijd aan onze hulpverlening vooraf 
is gegaan. Ons doel is ons vermogen in stand te houden, totdat het wordt aangewend. 
Hiertoe staat thans een deel op spaarrekening en wordt een deel defensief belegd. Met 
Binck Bank is een defensief beleggingsprofiel (laagste risicocategorie) afgesproken voor dit 
deel van ons vermogen. 
 
De beheerskosten bedragen 1% per jaar over het beheerd vermogen plus een 
prestatievergoeding van 10% van het eventueel behaalde positieve rendement. Over 2018 
was het rendement op het beheerde vermogen 4,88 % negatief, na aftrek kosten. De 
beheerskosten bedroegen € 1.041,81 en de prestatievergoeding was nihil. Het getoonde 
resultaat is na aftrek van deze kosten. In het verslagjaar hebben geen dotaties of 
onttrekkingen aan de vermogensbeheerrekening plaatsgevonden. 
 
Na balansdatum, in maart/april 2019, hebben wij, gebruikmakend van de sterk gestegen 
koersen op de beurzen, de beleggingsportefeuille verkocht en de opbrengst op onze 
rekening bij de Rabobank gestort. Hierbij is en totaalrendement van circa 6% geïncasseerd  
op het geïnvesteerde vermogen van € 100.000. Wij hebben tot deze stap besloten omdat wij 
beleggen, met de bijbehorende koersfluctuaties, toch minder goed vinden passen bij onze 
situatie. In principe moeten wij het geld op elk moment kunnen aanwenden, hebben wij dus  
een korte beleggingshorizon en onze beleggingsportefeuille, ook al was die defensief, paste 
niet goed bij deze doelstelling.  
 
8. Terugontvangen bronbelasting 
Dit betreft ingehouden Nederlandse dividendbelasting bij de beleggingen bij Binck Bank, die 
bij de Belastingdienst kan worden teruggevraagd omdat de stichting niet belastingplichtig is. 
Over beleggingsjaar 2017 is nog geen teruggave-verzoek ingediend. Dit zal in 2019 gebeuren 
samen met het verzoek over het jaar 2018.   
 
9. Rabobank rekening Doelreserveren 
Dit is een gewone spaarrekening zonder extra verplichtingen of beperkingen en 
oorspronkelijk met extra rentevergoeding, beschikbaar voor ondermeer verenigingen en 
stichtingen. Thans is de rentevergoeding op deze rekening vrijwel nihil. 
 
10. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 151.125,73  
Resultaat boekjaar:        -/-   €   16.590,80 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 134.534,93   


