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St. Fonds dr. Catharine van Tussenbroek 
t.a.v. mevrouw M.D.C. Kuijpers (penningsmeester)

Rotterdam, 11 maart 2019

Ons kenmerk: 2018-cvt--43546-6849

Geachte mevrouw Kuijpers,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met
31 december 2018 van de Stichting dr. Catharine 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



 Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

I Baten en lasten en percentages

II Balans

III Baten en lasten

IV Balans van de afgelopen jaren

IV Kerncijfers

V Baten en lasten afgelopen jaren

 

Toelichting: grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting: doelstelling en aard van de organisatie

Toelichting: samenstelling bestuur

Toelichting: overige vorderingen

Toelichting: effecten

Toelichting: liquide-middelen

Toelichting: eigen vermogen

Toelichting: overlopende passiva

Toelichting: baten

Toelichting: directe lasten

Toelichting: overige lasten

Toelichting: financiele baten/lasten

Bijlage(n): samenstellingsverklaring en ondertekening

Bijlage(n): toelichting penningmeester

2

3

10

9

8

2

11

12

1

1

4

7

5

6



 Jaarrekening 2018

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 baten en lasten 4.823-€                     -169% 9.686€                     671%

-549%12.480-€                   

269% 1220%7.657€                     17.628€                   

-438% 7.942-€                     

0% 0%-€                             -€                             

31-12-17

-53% 94%1.506-€                     1.355€                     

153% 6%4.356€                     90€                          

tot en met

0% 0%-€                             -€                             

0% 0%-€                             -€                             

385% 643%10.974€                   9.297€                     

385% 643%10.974€                   9.297€                     

tot en met01-01-18

100% 100%2.850€                     1.445€                     

31-12-18 01-01-17
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II 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

overlopende passiva

balans totaal

31-dec-2018

319.385€                

1.278.990€             

-€                             

1.183.292€             

31-dec-2017

-€                             

1.274.766€             1.183.292€             

8.355€                     

8.355€                     

1.191.647€             

-€                             

799€                        

913.081€                

45€                          

1.953€                     

957.652€                

1.274.766€             

277.767€                

4

 

1.191.647€             

31-dec-2018 31-dec-2017

4.224€                     

799€                        1.908€                     

4.224€                     

1.278.990€             

5

6

7

8
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III 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

9.297€                     10.974€                   

1-jan-2018

 

9.297€                     

7.942-€                     

17.628€                   

-€                             

10.974€                   

12.480-€                   

-€                             

tot en met

7.657€                     

1.355€                     

31-dec-2018

4.356€                     

1.506-€                     

9.686€                     

1-jan-2017

tot en met

31-dec-2017

90€                          

4.823-€                     

10

9.686€                     

12

11

4.823-€                     

1.445€                     9 2.850€                     
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IV 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

 

1.350.336€            

1.348.701€            

-€                             

8.630€                    

978.998€                

362.708€                

1.191.647€            

8.355€                    4.224€                    

1.278.990€            

-€                             

1.953€                    

957.652€                

319.385€                

-€                             

-€                             

277.767€                

-€                            

-€                             

2.690€                    

1.306.950€            

31-dec-201831-dec-201731-dec-201631-dec-2015

-€                             

-€                             

-€                             

-€                             

-€                             

269.196€               

1.309.640€            

1.309.640€            

5.542€                    

1.034.902€            

31-dec-2014

1.236.973€            

-€                             

-€                             

5.527€                    

1.044.852€            

1.183.292€            

-€                             

-€                             

799€                        

-€                            

-€                            

1.350.336€            

-€                             

-€                             

195.342€                

1.245.721€            

-€                             

1.278.990€            

-€                             

1.191.647€            

-€                             

1.274.766€            

-€                            

913.081€                

1.635€                    8.748€                    

1.245.721€            
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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

 

resultaat 103.531€                

104.984€                

103.531€                

9.686€                    

-€                             

-€                            

-€                            

2.850€                    

-€                             

-€                             

-€                             

-€                             

7.434€                    

-€                             

-€                             

tot en met

31-dec-201831-dec-2017

-€                             

-€                             

70€                          

53.390€                  

-€                             

1-jan-2018

-€                             

1-jan-2017

tot en met

41.445€                 

4.823-€                    

100€                       

5.495€                    

5.595€                    

3.269-€                    

7.434€                    

1.453-€                    

-€                             

1-jan-2016

tot en met

1-jan-2015

tot en met

5.981€                    

31-dec-2015

4.867€                    

tot en met

2.326€                    

-€                            

-€                            

4.823-€                    

10.974€                  

12.480-€                  

7.657€                    

-€                             

-€                             

10.974€                  

4.356€                    

-€                             

41.445€                 

9.528€                    

44.714€                 

9.686€                    

9.297€                    

9.297€                    

7.942-€                    

17.628€                  

4.731-€                    

5.981€                    

-€                             

1.506-€                    

1.445€                    

90€                          

1.355€                    

-€                             

2.326€                    

53.390€                  

31-dec-2014

-€                             

-€                             

4.867€                    

31-dec-2016

1-jan-2014

9.598€                    

-€                             

-€                             

58.121€                  
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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. J. Mesman

secretaris : dr. B. Hagedoorn

penningmeester : drs. M.D.C. Kuijpers

overige leden :

OVERIGE VORDERINGEN4

dividendbelasting 

2

de bevordering van de wetenschappelijke opleiding en onderzoek van vrouwen.

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

799€                        

799€                        

1

3

dr. C. Hillebrink



 Jaarrekening 2018

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 fondsen vormen per 31 december 2018 het effectenbezit:

vanguard global short term bond euro hedged index fund

beurswaarde van het effectenbezit per 31 december 2018

verkrijgingsprijs van het effectenbezit per 31 december 2018 -/-

ongerealiseerd koersresultaat

Nu het ongerealiseerde koersresultaat negatief is, is het gehele bedrag van de nog niet gerealiseerde daling ad € 3.817

direct ten laste van het resulaat gebracht conform het voorzichtigheidsbeginsel.

Liquide middelen

beurswaarde €

916.898€                    

12,16                       137.337,53                  

101,49                     

ing bank 23562

abn .200 bestuursrekening

abn .942 direct kwartaal sparen

67.239,12                    

1.422,44

688,25

11.297,64

verkrijgingsprijs € beurskoers €

northern trust emerging markets custom esg equity index

northern trust developed real estate index ucits fgr fund

l&g global small cap index fund

ishares msci emu esg screened ucits etf

etfs longer dated all commodities

aantal

120,95                    

11,16                       

103,34                    

9,30                         

131,54                     90.535,19                    

12,35                       

441.595,54                  

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarden.

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

afzonderlijk bestanddeel van het vermogen.

913.081€                

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

Niet gerealiseerde waardestijgingen als gevolg van toepassing van bovenstaande waarderingsmethode

277.767€                

4.351,25

northern trust world custom esg equity index fgr ucits fund

13.232,11                    

fondsnaam

2.750,30

11.468,22

72.059,93

3.817-€                        

4,97                         

0,96                         

9,69                         

6

11,54                       31.746,12                    

0,93                         

272.072€                

5

913.081€                

4.053€                     

4,64                         53.177,00                    

1.642€                     
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EIGEN VERMOGEN

Vermogen

saldo begin van het boekjaar

* mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar

t.l.v. 2018 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

In het boekjaar is advies ingewonnen om te kunnen voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

2017

4.356€                     90€                          

-€                             90€                          

2018 2017

8.355€                     

10

2.850€                     1.445€                     

inkoop diensten derden 4.356€                     -€                             

inkoop materialen 

donaties

erfenissen en legaten

1.445€                     

-€                             

1.700€                     

1.150€                     

9

8

nog te betalen administratiekosten

nog uit te keren beurzen 2018

2018

1.089€                     

5.616€                     

1.650€                     

nog te ontvangen facturen

1.274.766€              

-4.823€                    

1.183.292€              

7

-40.524€                  

-91.474€                  

-46.127€                  

46.127€                      

-€                                 

46.127-€                      
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OVERIGE LASTEN

overige lasten

Totaal overige lasten

Financiele baten en lasten

overige baten:

overige lasten:

Totaal financiele baten-lasten

1.058€                     

572€                        

5.593€                     10.231€                   

3.817€                     -€                             

7.657€                     17.628€                   

17.628€                   

3.817€                     -€                             

11.474€                   

1.508€                     

607€                        

9.297€                     

10.974€                   9.297€                     

10.974€                   

1.689€                     administratie kosten 1.756€                     

-€                        

vergaderkosten

kosten website

708€                        

35€                          

48€                          

rente opbrengst .885 spaar

2017

rente opbrengst abn .942 103€                        

koersverlies effecten in portefeuille

koersresultaat effecten bij verkoop

(bruto)dividend

2018

prijsgegeven vordering dividendbelasting

12

betalingsverschillen

bank- en beleggingskosten

4€                             

5.937€                     

3-€                             

5.966€                     

5.777€                     

547€                        

6.142€                     

1€                             

878€                        

porto kosten, verzendkosten 7€                             

abonnementen, contributies

overige kantoorkosten

39€                          

79€                          

13€                          

2018 2017

relatie geschenken 49€                          29€                          

11
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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. Catharine van Tussenbroek 

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

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

prof. dr. J. Mesman

St. Fonds dr. Catharine van Tussenbroek 


