TOELICHTING JAAR 2019
Algemeen
Het bestuur van de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek (CvT) kwam in
2019 tweemaal in vergadering bijeen, op 1 april en 10 oktober 2019.
In de voorjaarsvergadering werden de subsidieaanvragen behandeld. In de
najaarsvergadering werd het proces van aanvraag behandeling geëvalueerd, diverse
zaken met betrekking tot fondsenwerving en communicatie afgestemd. Tevens is
gesproken over samenstelling van het bestuur en opvolging.
Toegekende beurzen
In totaal zijn 108 aanvragen gedaan: 46 voor een A-beurs en 62 voor een B-beurs.
Het bestuur heeft 23 aanvragen gehonoreerd (21% van het aantal aanvragen).
Er is een totaal beursbedrag gevraagd van € 263.456. Het bestuur heeft in totaal
€ 40.922 toegekend aan beurzen (16 % van het totaal gevraagde bedrag).
Voor het vierde opeenvolgende jaar hebben we ten laste van het Clason legaat een beurs
uitgekeerd van € 1.000 (in 2018 totaal € 1.250). Tevens hebben we een beurs ten laste van het
Speleers legaat toegekend van € 1.000. Het overig deel (€ 38.922) is uitgekeerd ten laste van
het CvT.
Beurzen 2019: bursalen, vakgebieden en toegekende bedragen

Financiering toegekende beurzen
Toegekend beursbedrag in 2019: € 40.922
Totaal uitbetaald aan bursalen in 2019: € 38.288,20.
Van dit bedrag heeft € 33.897,20 betrekking op toekenningen uit 2019 en € 4.391 op
toekenningen uit eerdere jaren.
Als verplichting blijft staan € 10.658 voor bursalen die in 2020 alsnog hun eindverslag
opsturen. Zij ontvangen na inlevering van dit verslag nog 10% van de beurs als finale
betaling.
Vermogen
Het vermogen is in 2019 gestegen naar € 1.245.503 (€ 1.183.292). De waarde van het
effectenbezit is met € 105.264 gestegen naar € 1.018.345 (€ 913.081).
De liquide middelen zijn met € 39.401 gedaald van € 277.767 naar € 238.366
De donaties aan het fonds waren in 2019 € 495 (€ 1.700). Van de VVAO ontving het CvT na
afloop van het boekjaar € 950.
Het fondsvermogen is verdeeld over vier subfondsen: CvT, Nel Ongerboer, Clason en Speleers.
De verdeling van het vermogen per ultimo 2019 is als volgt:
Bepaling toe te kennen bedrag aan beurzen (ter akkoord aan gehele bestuur in april/mei van ieder jaar)
% vermogen vermogen in € ult. 2019
focus

doelvermogen

Catharine van Tussenbroek:

28%

€

353.161,01

mag interen in slechte tijden

Nell Ongerboer:

63%

€

779.548,55

in standhouding koopkracht

Clason (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378)

4%

€

55.875,47 archeozoölogie

alleen rendement uitkeren

Speleers (legaat uit 2008 / oorsponkelijk € 45.378)

5%

€

56.917,97 farmacie

alleen rendement uitkeren

€

1.245.503,00

totaal beschikbaar voor beurzen

Financiële baten en lasten
De totale financiële baten en lasten waren in 2019 hoger: € 12.511 versus € 7.657 in 2018
Een belangrijke oorzaak is dat 2019 een goed beleggingsjaar was. Het in 2018 geboekte
koersverlies op de effecten in de beheerportefeuille van € 3.817 is weer gecorrigeerd.
(toelichting: vorig jaar was het ongerealiseerde koersresultaat negatief. Daarom is in
2018 het bedrag van de nog niet gerealiseerde daling conform het
voorzichtigheidsbeginsel direct ten laste van het resultaat gebracht)
Het koersresultaat op de verkoop van effecten was € 3.163 (€ 5.593). De renteopbrengsten waren door de aanhoudende lage rentestand € 73 (€ 104) De
dividendinkomsten waren met € 5.458 lager dan in het voorgaande jaar (€ 5.593).
De totale bank- en vermogensbeheerkosten waren in 2019 € 5.963 (€ 5.937).
Resultaat 2019
Het saldo van baten en lasten bedroeg in 2019 € 4.620 ( -/- € 4.823). Het verschil wordt
veroorzaakt door de hogere financiële baten & lasten:€ 12.511 (€ 7.657) en de positieve
baten van € 1.445 (-/- € 1.506)

Overig
In oktober heeft het CvT bericht gehad dat het CvT door 2 erflaatsters benoemd is tot
erfgenaam. Wij zullen de 2 erfstellingen naar verwachting ontvangen in 2020. Van wijlen
mevrouw Lauxtermann-Hoogveld ontvangen wij naar verwachten circa € 300.000. De
omvang van de erfstelling van mevrouw Edema is nog niet bekend, geschat op circa
€ 285.000
De erfstellingen waren voor het dagelijks bestuur van het CvT reden om contact op te
nemen met VVAO en hen te consulteren over een voorstel voor statutenwijziging.

Volgens onze eigen statuten dienen de erfstellingen conform artikel 6.2 toegevoegd te
worden aan het stamkapitaal en mogen zij dus niet uitgekeerd worden.
Deze bepaling kan het fonds in de toekomst beperken in de mogelijkheden om
uitkeringen te doen. Indien er te weinig donaties zijn en/of het rendement op het
stamkapitaal te laag is. Voor het wijzigen van statuten is toestemming nodig van het
hoofdbestuur van de VVAO. Zij hebben afwijzend gereageerd op het verzoek en daarmee
blijven de huidige statuten leidend.

M.D.C. Kuijpers, penningmeester

Amsterdam, 29 maart 2019

Update D.C. Land nav aangepaste jaarrekening, verschil betreft het hogere eigen vermogen.

