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St. Fonds dr. Catharine van Tussenbroek 

t.a.v. mevrouw D.C. Land, penningmeester

Rotterdam, 24 maart 2022

Ons kenmerk: 2021-cvt--44644-4119

Geachte mevrouw Land,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode 1 januari 2021 tot en met

31 december 2021 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

Pannekoekstraat 106

Rotterdam

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

T: +31 (0)10 2134501

E: wzv@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 baten en lasten 524.578€                 146% 107%322.916€                 

176.078€                 29.113€                   

97% 293.803€                 

0% 0%-€                              -€                              

97%348.500€                 

358.451€                 303.240€                 

0% 0%-€                              -€                              

tot en met

0% 0%-€                              -€                              
0% 0%-€                              -€                              

3% 3%9.951€                      9.437€                      

3% 3%9.951€                      9.437€                      

49% 10%

tot en met01-01-21

100% 100%358.451€                 303.240€                 

31-12-21 01-01-20 31-12-20

100% 100%
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II BALANS 

ACTIVA toelichting

vlottende activa

kortlopende vorderingen

overige vorderingen

effecten
liquide-middelen

balans totaal

PASSIVA

eigen vermogen
reserve

kortlopende schulden

overlopende passiva

balans totaal

1.985.465€              

54.300€                   
54.300€                   

2.039.765€              

4.295€                      

1.642.204€              

1.748€                      

1.368.339€              

1.566.476€              

393.266€                 

2.039.765€              

31-dec-2021

227.096€                 

31-dec-2020

31-dec-2021 31-dec-2020

30.707€                   

1.597.183€              

4

30.707€                   

1.985.465€              
1.566.476€              

7

8

4.295€                      1.748€                      

1.597.183€              

5
6
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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

9.951€                      

293.803€                 

29.113€                   

-€                              

1-jan-2021

 

9.437€                      

1-jan-2020

tot en met

31-dec-2020

322.916€                 

11

10

9.951€                      

348.500€                 

-€                              

tot en met

303.240€                 

31-dec-2021

-€                              

358.451€                 

322.916€                 

176.078€                 

524.578€                 

9.437€                      

358.451€                 
 

524.578€                 

303.240€                 
-€                              

9
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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

 

V SALDO BATEN EN LASTEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

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

baten
directe lasten

 

overige lasten

 

financ.baten/lasten
bijz. baten/lasten

 

resultaat 4.620€                     

12.511€                   

-€                              

4.620€                     

2.039.765€             

9.336€                     

322.916€                 

-€                              

176.078€                 

-€                              

1.306.950€             

1-jan-2021

269.196€                

1.309.640€             

1.309.640€             

1-jan-2020

tot en met

358.451€                 2.850€                    

-€                             

1.350.336€             

1.348.701€             

-€                              

-€                              

1.445€                     

tot en met

2.850€                    

-€                              

1.597.183€             

-€                              

303.240€                 

8.630€                     

978.998€                 

362.708€                 

-€                              

-€                              

54.300€                   

-€                              

-€                              

-€                              

1.748€                     

1.368.339€             

227.096€                 

-€                             

31-dec-202131-dec-202031-dec-201931-dec-2018

-€                              

9.776€                     

-€                              

10.974€                  

467-€                        

524.578€                 

10.974€                  

5.542€                    

1.034.902€             

31-dec-2017

1.236.973€             

-€                              

-€                              

5.527€                     

1.044.852€             

1.985.465€             

-€                              

-€                              

9.336€                     

7.891-€                     

1-jan-2019

tot en met

1-jan-2018

tot en met

1.445€                     

31-dec-2018

9.951€                     

-€                              

-€                             

1.350.336€             

tot en met

30.707€                   

1.597.183€             

31-dec-202131-dec-2020

-€                              

2.690€                    

8.124-€                    

9.297€                     

524.578€                 

9.951€                     

348.500€                 

195.342€                 

1.245.721€             

358.451€                 

303.240€                 

-€                              

-€                              

393.266€                 

-€                             

467-€                        

-€                              

9.297€                     

7.657€                    

-€                             

322.916€                 

9.437€                     

9.437€                     

293.803€                 

29.113€                   17.628€                   

7.852-€                     

9.776€                     

1.642.204€             

1.635€                     

31-dec-2017

1.445€                     

8.748€                     

1.245.721€             

31-dec-2019

1-jan-2017

1.445€                     

-€                              

4.295€                     

-€                              

-€                              

2.039.765€             

-€                              

1.566.476€             

-€                             
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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. J. Swart
penningmeester : drs. D.C. Land
overige leden :

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.

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarden.

2

de bevordering van de wetenschappelijke opleiding en onderzoek van vrouwen.

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

4

dividendbelasting 

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

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

afzonderlijk bestanddeel van het vermogen.

1.642.204€              

Niet gerealiseerde waardestijgingen als gevolg van toepassing van bovenstaande waarderingsmethode

4.295€                      
4.295€                      

5

1

3

C. Jalvingh MSc 
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Onderstaande fondsen vormen per 31 december 2021 het effectenbezit:

northern trust emerging markets custom esg equity index (class e)

beurswaarde van het effectenbezit per 31 december 2021

verkrijgingsprijs van het effectenbezit per 31 december 2021 -/-

ongerealiseerd koersresultaat

Liquide middelen

VERMOGEN

Vermogen

saldo begin van het boekjaar

mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar *
t.l.v. 2021 toegekende beurzen/toelagen
netto saldo baten en lasten van het boekjaar

saldo eind van het boekjaar

30,13                   

127,48                 

5,00                      

10,53                   

11,92                   

73,01                   

9,99                      

40,69                   

8,47                      

13,15                   

ubs etf (lu) j.p. morgan global government esg liquid bond fund

state street global high yield bond esg screened index fund - i eur hedged

actiam duurzaam index aandelenfonds wereld

northern trust developed real estate esg index fgr fund

northern trust  world small cap esg low carbon in fgr

5.528          

3.724          

4.440          

beurskoers €kostprijs €

1.582.622€                 

4,99                          338.922                        

1.297          

2.059          

ing bank 23562
abn .200 bestuursrekening
abn .942 direct kwartaal sparen
178974 the index people

67.804                           

1.779          

67.862        

4.297          

37.968        

spdr bloomberg sasb u.s. corporate esg eur hdg ucits etf

aantal

127,98                      227.731                        

393.266€                 

11,81                        448.237                        

10,51                        

beurswaarde €

42.867                      

2.253          

ubs etf (lu) sustainable development bank bonds ucits etf euh

ishares euro corporate bond 0-3yr esg ucits etf eur

fondsnaam

1.566.476€               

524.578€                  

1.985.465€              

7

263.266                    

45.171                           

66.422                      

10,04                        20.669                           

77,59                        100.653                        

6

30,10                        

14,96                    

1.642.204€              

158.110€                 

59.582€                       

-67.487€                   

59.302€                   

75.000€                   

11,51                    

47,62                    

100.854€                 

-39.386€                   

amundi msci emu esg universal select ucits etf dr
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Het gehele vermogen is statutair onderverdeeld in een stamkapitaal en vrije reserves.

stamkapitaal 

saldo begin van het boekjaar
netto saldo baten en lasten statutair t.g.v. het stamkapitaal
inflatiecorrectie (no fonds)

saldo eind van het boekjaar

vrij reserves

saldo begin van het boekjaar
netto saldo baten en lasten overig
t.g.v. 2018 vrijgevallen beurzen/toelagen
t.l.v. 2021 toegekende beurzen/toelagen
inflatiecorrectie stamkapitaal
mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar *

saldo eind van het boekjaar

* ongerealiseerd  koersresultaat in saldo begin boekjaar

ongerealiseerd  koersresultaat eind boekjaar +

mutatie ongerealiseerd koersresultaat boekjaar

OVERLOPENDE PASSIVA

BATEN

301.161€                  

1.427.299€              

459.619€                  
223.417€                  

558.166€                  

-67.487€                   

-39.386€                   

1.106.857€               

2020

2.000€                      
54.300€                   

358.451€                 303.240€                 

bijdragen
bijdragen van organisaties zonder winststreven

950€                         
-€                              

donaties
nalatenschappen en legaten

290€                         
302.000€                 

690€                         
301.161€                 

-€                              
56.600€                   

9

8

nog te betalen administratiekosten

nog uit te keren fondsen 2021
nog uit te keren fondsen 2019
nog uit te keren fondsen 2018

2021

19.699€                   
30.326€                   

300€                         

1.975€                      
nog uit te keren fondsen 2020

127.069€                     

59.582€                       

67.487-€                       

1.284€                      

19.281€                    

-19.281€                   
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OVERIGE LASTEN

overige lasten

Totaal overige lasten

Financiele baten en lasten

overige baten:

overige lasten:

Totaal financiele baten-lasten

-€                              
149€                         

14€                           -€                              

176.078€                 29.113€                   

29.113€                   176.092€                 

9.437€                      

9.951€                      

1.863€                      administratie kosten 1.765€                      

vergaderkosten
kosten website 572€                         

14€                           -€                              rentelasten

9.437€                      

9.951€                      

2020

koersresultaat effecten bij verkoop
overige baten

(bruto)dividend
-€                              

2021

81€                           -€                              
153.209€                 19.711€                   

11

betalingsverschillen
bank- en beleggingskosten

-€                              
7.397€                      

2€                             
6.200€                      

22.802€                   
rente opbrengst ing .617 kwartaal 9€                             

9.393€                      

450€                         

porto kosten, verzendkosten 18€                           
kantoorartikelen -€                              
overige kantoorkosten 83€                           

7€                             
33€                           

365€                         

2021 2020

relatie geschenken 257€                         227€                         

10
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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: ...................................................

St. Fonds dr. Catharine van Tussenbroek 
prof. dr. J. Mesman


