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St. fonds dr. Catherine van Tussenbroek 
t.a.v. mevrouw M.D.C. Kuijpers
p/a Sarphatistraat 14-T
1017 WS  Amsterdam

Rotterdam, 12 mei 2017

Ons kenmerk: 2016-cvt-zac-42867-4625

Geachte mevrouw Kuijpers,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met
31 december 2016 van de Stichting dr. Catherine van Tussenbroek  samengesteld.
De gegevens van de fondsen, Catharine van Tussenbroek, Nell Ongerboer, Clason en 
Speleers worden in deze jaarrekening gezamenlijk verantwoord.

Deze jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u gevoerde en aangeleverde
administratie.

Hoogachtend,

Emuraal advies B.V.
W. Zacouris-Verweij

Postbus 675

3000 AR  Rotterdam

The Netherlands

Pannekoekstraat 106

Rotterdam

E m u r a a l   A d v i e s  B.V.

T: +31 (0)10 2134501

F: +31 (0)10 2760221

E: info@emuraal.nl

Kvk nr. 24264779
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I BATEN EN LASTEN

Hieronder volgt een overzicht van het saldo van de baten en lasten van dit boekjaar vergeleken met 

vorig jaar in zowel getallen als percentages.

Het saldo van de baten en lasten kan als volgt worden samengevat:

%  %

baten

directe lasten

personeelskosten

afschrijvingen

overige lasten

lasten

 

financiele baten/lasten

buitengewone resultaten

saldo voor belastingen

vennootschapsbelasting

saldo baten en lasten

tot en met01-01-16

100% 100%5.981€                2.326€                

31-12-16 01-01-15 31-12-15

-560% 100%33.467-€              2.326€                

660% 0%39.448€              -€                        

tot en met

64.083€              

0% 0%-€                        -€                        

0% 0%-€                        -€                        

124% 241%7.434€                5.595€                

124% 241%7.434€                5.595€                

1755% 1922%104.984€            44.714€              

-684% 3.269-€                

0% 0%-€                        -€                        

1781%1071%

-€                        

64.083€              

0%

1781%

-141%40.901-€              

41.445€              

-€                        

41.445€              

0%

1071%
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I BALANS 

ACTIVA toelichting

vlottende activa

kortlopende vorderingen

overige vorderingen

overlopende activa

effecten

liquide-middelen

balans totaal

PASSIVA

eigen vermogen

geplaatst aandelen kapitaal

reserve

kortlopende schulden

handelscrediteuren

overlopende passiva

balans totaal

6

 

7

4

5

7.407€                

7.407€                

1.289.713€         

0

 

7.295€                6.315€                

2.702€                

2.885€                

1.337.849€         

31-dec-2016 31-dec-2015

-€                        

7.295€                

920.632€            

3.369€                

9.684€                

949.145€            

1.334.964€         

361.786€            

1.282.306€         

183€                   

1.289.713€         

-€                        

31-dec-2016

379.020€            

1.337.849€         

-€                        

1.282.306€         

31-dec-2015

-€                        

1.334.964€         
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II STAAT VAN BATEN EN LASTEN

toelichting

Baten

Directe lasten

Lasten

overige lasten

 

Financiele baten/lasten

Bijzondere baten/lasten

Saldo baten en lasten voor belastingen

SALDO BATEN EN LASTEN 64.083€              

2.326€                8 5.981€                

1-jan-2016

tot en met

104.984€            

9 39.448€              

33.467-€              

41.445€              

5.595€                

3.269-€                

44.714€              

-€                        

-€                        

7.434€                

40.901-€              

-€                        

2.326€                

64.083€              

31-dec-2016

1-jan-2015

tot en met

31-dec-2015

41.445€              

11

10

 

5.595€                7.434€                
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III BALANS VAN DE AFGELOPEN JAREN

Hieronder volgt een overzicht van de balans van de afgelopen boekjaren.

 

 

 

mat.vaste activa

finan.vaste activa

kortl.vordering

effecten

liquide-middelen

 

 

vermogen

voorzieningen

langl. schulden

kortl. schulden

 

IV KERNCIJFERS

Rentabiliteit

resultaat / totaal vermogen

bedrijfsresultaat / omzet

 

Solvabiliteit

eigen verm. / vreemd verm.

eigen verm. / totaal verm.

Liquiditeit

netto werkkapitaal

vlot.activa/vreemd kort verm.

141,40

174,12142,40 486,86

1.282.306€     

463,73

462,73

3%

748% 478% 1097% 1782%

1,00

2012 2013 2014 2015

8% 4% 4%

8.748€               

1.245.721€        

5%

1,00

485,86

0,99

31-dec-2012

1.236.973€        

-€                       

-€                       

5.527€               

1.044.852€        

195.342€           

1.245.721€        

7.295€               

1071%

173,12

2016

-€                      

-€                      

1.289.713€        

-€                       

-€                       

-€                       

1.282.306€        

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

5.542€               

1.034.902€        

-€                      

-€                      

1.350.336€        

-€                       

-€                       

269.196€           

1.309.640€        

1.309.640€        

1.334.964€     

920.632€           

1.635€               

0,99 1,00

1.236.973€     1.306.950€    1.348.701€     

825,89

824,89

-€                       

-€                       

-€                       

8.630€               

978.998€           

362.708€           

1.350.336€        

1.348.701€        

-€                       

-€                       

2.690€               

1.306.950€        

31-dec-201631-dec-201531-dec-201431-dec-2013

-€                       

9.684€               

949.145€           

379.020€           

1.337.849€        

-€                       

361.786€           

1.289.713€        

-€                       

1.334.964€        

7.407€               2.885€               

1.337.849€        
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V SALDO BATEN EN LASTEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van de afgelopen boekjaren.

 

 

baten

directe lasten

 

personeelslasten

afschrijvingen

auto en transport lasten

huisvestingslasten

verkoop lasten

overige lasten

 

financ.baten/lasten

bijz. baten/lasten

 

vennootschapsbel.

resultaat

31-dec-2014

1-jan-2012

5.083€               

89.771€             

97.749€             

-€                      

-€                      

51.321€             

58.273€             

-€                       

70€                    

-€                       

-€                       

73€                    

5.010€               

97.749€             

41.445€             

2.326€               

-€                       

2.326€               

-€                       

-€                       

41.445€             

-€                       

5.495€               

5.595€               

3.269-€               

44.714€             

7.978€               

9.598€               

4.731-€               

-€                       

-€                       

1-jan-2016

-€                       

1-jan-2015

tot en met

58.273€             

31-dec-2012

-€                       

-€                       

13.061€             

13.061€             

4.867€               

-€                       

-€                       

tot en met

1-jan-2014

tot en met

1-jan-2013

tot en met

4.867€               

31-dec-2013

11.667€             

11.667€             

-€                      

-€                      

64.083€             

7.434€               

40.901-€             

104.984€           

-€                       

-€                       

7.434€               

-€                       

-€                       

100€                  

9.528€               

5.981€               

39.448€             

33.467-€             

-€                       

-€                       

-€                       

64.083€             

-€                       

70€                    

4.645€               

4.715€               

6.952€               

tot en met

31-dec-201631-dec-2015

53.390€             

58.121€             

53.390€             
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarderen van de 

activa en passiva tegen historische kostprijzen en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar 

waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Doelstelling en aard van de organisatie

Het doel van de stichting is:

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

-

Samenstelling bestuur

voorzitter : prof. dr. A. Emons

secretaris : dr. B. Hagedoorn

penningmeester : drs. M.D.C. Kuijpers

overige leden :

1

3

dr. C. Hillebrink

2

de bevordering van de wetenschappelijke opleiding en onderzoek van vrouwen.

het verstrekken van toelagen en beurzen aan vrouwen die aan gestelde criteria voldoen.
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OVERIGE VORDERINGEN

EFFECTEN

waarde) of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1BW). In deze jaarrekening worden de actuele waarden ofwel 
beurswaarden gebruikt bij de waardering van de post effecten.

Onderstaande effecten vormen per 31 december 2016 het effectenbezit:

beurswaarde van het effectenbezit per 31 december 2016

verkrijginsgprijs van het effectenbezit per 31 december 2016 -/-

ongerealiseerde koerswinst begrepen in beurswaarde effectenbezit

Liquide-middelen

13,38               32.098€              

104,58             76.463€              

3.338€                

4

920.632€            

2.984€                

353.960€            

37,35               14.264€              

38€                     

1.466€                

5

106,87             

120,95             

11,12               

361.786€            

11,96               

163,23             

103,39             

178,33             

verkrijgingsprijs €

12,41               

36,37               

175,74             55.629€              

102,60             430.620€            

196,33             73.585€              

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarden.

145.843€            

fondsnaam

2.399

382

731

754

beurskoers € actuele waarde

122,12             92.132€              

7.295€                

ing bank .562

abn .200 bestuursrekening

abn .942 direct kwartaal sparen

ing bank .617

abn .885 vermogens spaarrekening

901.071€              

19.561€                

12.190

317

4.197

375vanguard-global s/c-index 

vanguard global-short term bond euro hi fund 

vanguard eurozone-stk-ins 

north. trust-world custom esg equity index fgr 

northern trust-emerging markets custom esg equity index 

ishares global-corp. bond euro hedged index fund 

ishares ftse/epra1-eur. prop. index fund 

etfs longer-dated all commodities 

aantal

4

dividendbelasting voorgaande jaren 6.315€                

dividendbelasting 2016 650€                   

retour te ontvangen bedragen 330€                   

worden niet verantwoord in de winst-en-verliesrekening.  Zij worden echter wel verantwoord als 

afzonderlijk bestanddeel van het vermogen.

Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen de kostprijs (de verkrijgingsprijs of lagere reële 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen als gevolg van toepassing van bovenstaande waarderingsmethode
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EIGEN VERMOGEN

Vermogen

saldo begin van het boekjaar

* mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar

t.l.v. 2016 uitgekeerde beurzen/toelagen

netto saldo baten en lasten van het boekjaar

* ongerealiseerd koersresultaat in saldo begin boekjaar

ongerealiseerd koersresultaat eind boekjaar +

mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar

OVERLOPENDE PASSIVA

BATEN

DIRECTE LASTEN

7.407€                

-52.658€             

-74.912€             

94.473€                

19.561€                

74.912-€                

-41.829€             

1.334.964€         

64.083€              

1.282.306€         

6

nog te ontvangen facturen

nog uit te keren fondsen 2016

8

7

nog te betalen administratiekosten

2016

657€                   

5.000€                

inschrijfgeld bijeenkomsten -€                        

donaties

overige bijdragen

2.326€                

-€                        

3.796€                

1.900€                

285€                   

9

5.981€                2.326€                

inkoop diensten derden

onderzoek bursalen

3.112€                -€                        

23.505€              -€                        

inkoop materialen 

zaalhuur en catering

4.763€                -€                        

2.021€                -€                        

2016 2015

drukwerk 6.047€                -€                        

39.448€              -€                        

1.750€                

2015
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OVERIGE LASTEN

verkooplasten

overige lasten

Totaal overige lasten

Financiele baten en lasten

overige baten:

Totaal financiele baten-lasten

10

reklame kosten

2016 2015

-€                        100€                   

2016 2015

relatie geschenken 206€                   

-€                        100€                   

51€                     

porto kosten, verzendkosten 11€                     

abonnementen, contributies

reis- en verblijfkosten 615€                   

kantoorartikelen 46€                     

35€                     35€                     

8€                       

-€                        

betalingsverschillen

bankkosten

23€                     

2.333€                

administratie kosten 1.810€                

5.495€                

7.434€                5.595€                

7.434€                

6.988€                

1.969€                

86.146€              13.475€              

4.337€                

1.478€                

7.702€                

445€                   

2015

rente opbrengst abn .942 1.075€                

bruto dividend onbelast

bruto dividend onbelast index people

koersresultaat effecten bij verkoop

rente opbrengst abn amro bank .885

overige renteopbrengsten

(bruto)dividend

85€                     

11 2016

rente opbrengst ing .617 kwartaal

couponrente effecten 5.194€                

vergaderkosten

kosten website

1.141€                

759€                   

oninbaar buitenlands dividend -€                        

44.714€              104.984€            

-€                        

61€                     

-€                        

-€                        

1.471€                

-€                        

104.984€            44.714€              

-€                        

2.341€                

9€                       

20.423€              

1.783€                

572€                   

bruto dividend belast

-€                        
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BIJLAGE 1

Samenstellingsverklaring

naam stichting :

naam voorzitter :

In opdracht van de voorzitter van de stichting hebben wij de jaarrekening samengesteld.

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de beschikbaar gestelde 

administratieve bescheiden en overige gegevens van de stichting.

Bij de verwerking van de administratie heeft er geen controle plaatsgevonden op de volledigheid,

juistheid en tijdigheid van de opbrengsten en kosten en wij stellen ons derhalve niet verantwoordelijk 

voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van deze cijfers.

Ondertekening

St. fonds dr. Catherine van Tussenbroek 

datum: ...................................................

voorzitter: ...................................................

prof. dr. A. Emons

St. fonds dr. Catherine van Tussenbroek 


