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Financieel Jaarverslag 2012
Het financiële overzicht 2012 volgt de overzichten van de voorgaande jaren. Op financieel gebied was de
belangrijkste wijziging de instelling van de Herman Bouma Award for Gerontechnology, als stimulans voor
jonge onderzoekers en als eerbetoon aan de naamgever van onze stichting. Ook zijn er gevolgen door het
opzeggen van de hosting van de website van de stichting bij XS4ALL. De staat van baten en lasten toont
weinig uitgaven.De meeste kosten worden aan het in stand houden van de website besteed. De website is
het kanaal naar de buitenwereld (www.gerontechnologie.nl & www.gerontechnology.nl). In 2012 zijn stappen
gezet om deze website door een ander bedrijf dan XS4ALL te laten hosten zodat de kosten voor de website
verder gedrukt kunnen worden. Dit ging gepaard met extra kosten voor hosting en het updaten van de
website, die tevens uitgespaard zijn door te vertrekken bij de oude provider. Verder zijn er alleen kosten
geweest voor de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel en voor bankhandelingen. Dit komt
overeen met hetgeen er ook in voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden.
Er zijn in 2012 drie beurzen verstrekt. In 2011 waren dit er nul. Dit waren € 400,= aan M. Pinot (Frankrijk), €
1250,= aan J. Brown (USA) en € 1250,= aan PR Ananthakrishnan (India). Dit komt overeen met de € 3000,=
die waren begroot voor beurzen voor het jaar 2012.
Eind 2010 werd een aflossing ontvangen van de ISG ter grootte van € 5000,=. In 2011 zijn er geen
betalingen geweest van de ISG; begin 2012 is een rentepost van € 1000,= (4%*€ 25.000,=) ontvangen).
Conform de regeling, zoals beschreven in het financieel verslag 2009, moet het tweede deel van de eerste
termijn van min. € 5.000,= uiterlijk betaald worden op tot 01/11/2012 (na de ISG conferentie in Eindhoven).
Dit is nog niet gebeurd. De Penningmeester van de ISG (dr. A. Peine) verwacht in juni/juli 2013 uitsluitsel te
geven. De tweede aflossingstermijn valt in 2014 en de derde in 2016, telkens € 10.000,= groot. Bij niet
aflossen wordt de rente per jaar 0,5% hoger. Niet aflossen in 2012 betekent 4,5% rente in 2013, 5,0% in
2014, etc. totdat de aflossing weer op schema is. Dan wordt de rente weer terug gebracht naar 4,0%. In
2012 is geen aflossing geweest. Deze is doorgeschoven naar 2013 (inmiddels voldaan op 20 december
2013).
Het saldo op de ING rekening bedroeg op 31 december 2012 € 179,28. De SNS meersparenrekening wordt
gebruikt als belangrijkste rekening voor het kapitaal van de stichting. Op 31 december 2012 bedroeg dit
saldo € 26.804,30. De rente bedroeg in 2012 € 710,03 welke in januari 2013 is bijgeschreven. Dit komt er op
neer dat het eigen vermogen in 2012 is afgenomen met ongeveer € 2000,=.
Tot slot een blik in de balans op het bestemmingsvermogen, dat wil zeggen dat deel van het vermogen
verkregen uit het rendament op het vermogen. Conform artikel 2.2 van de statuten mogen er van dit deel
van het vermogen reisbeurzen of stipendia worden verstrekt. Het bestemmingsvermogen op 31.12.2012 is
slechts opgebouwd uit de in 2012 opgebouwde rente (€ 1,44 + € 710,33 + € 1125,=). Dit is € 1.835,03. Er is
een voorschot genomen op de rente van de ISG. Het restant bestemmingsvermogen over 2012 (€ 197,03) is
gebruikt ten bate van de algehele lasten over 2012. Omdat de rente rekeningen pas in 2013 wordt
bijgeboekt, staat dat deels als “nog te ontvangen” op de balans. Dit betekent dat in het 2013, een beurs van
€ 1000,= kan worden verstrekt en een tweede beurs van € 700=, of een groter aantal van een kleiner
gemiddeld bedrag. Een eerste bedrag van € 1000,= is reeds toegekend aan Carrie Peterson voor een stage
bij de WHO regional office in Kopenhagen. Afhankelijk van substantiële terugbetaling door de ISG kan het
bestuur van het Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie anders doen besluiten.

Joost van Hoof, penningmeester
Eindhoven, 8 februari 2014

Begroting 2013
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Staat van Baten en Lasten 2012 & Begroting 2013
begroting 2012 werkelijk 2012 begroting 2013
Baten
Schenkingen
Rente ISG
Rente spaarrekeningen
Verkoop Boeken

0,00
1125,00
1530,15
0,00

0,00
1125,00
711,47
0,00

0,00
1125,00
750,00
0,00

Totaal Baten

2655,15

1711,47

1875,00

Beurzen
Bancaire kosten
Inschrijven KvK
Website*
Bestuur en
geschenken**
Promotiemateriaal + HB
award***

3000,00
35,00
27,00
330,00
100,00

2900,00
68,15
24,08
520,50
0,00

2500,00
60,00
27,00
50,00
80,00

250,00

246,47

200,00

Totaal Lasten

3312,00

3759,20

2917,00

Lasten

-656,85
-2047,73
-1042,00
RESULTAAT
*Websitekosten vallen uiteen in 273,01 voor XS4ALL + 200,00 voor Eple Visual Den Haag + 47,49 voor PC
Extreme
**Boekenbonnen voor kascontrolecommissie worden in 2013 geboekt na declaratie Jan Rietsema
*** bestaande uitkosten fotopapier, lijstje voor certificaat, plus boekenbonnen BOL.com
Opmerking: In 2013 staat een eenmalige aflossing van €5000 gepland door de ISG. Deze is op 20
december 2013 voldaan.

Balans van 2012
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2012
Activa

Passiva

saldo ING
saldo Roparco
saldo SNS meersparen
Lening ISG

179,28
Eigen vermogen
84,87 Bestemmingsvermogen
26.804,30
25.000,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

rente 2012 SNS meersparen
(ontvangen op 4 januari
2013)
Rente ISG (4,5%*25.000€)

1.125,00

TOTAAL

53.903,48

52.068,45
1.835,03

710,03

TOTAAL

53.903,482

Balans van 2011
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Balans 31.12.2011
Activa

Passiva

saldo ING
saldo Roparco
saldo SNS meersparen
Lening ISG

75,63
Eigen vermogen
83,43 Bestemmingsvermogen
28.944,27
25.000,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

rente 2011 SNS meersparen
(op 4 jan 2012 ontvangen)
Rente ISG (4%*25.000€)

1.000,00

TOTAAL

55.632,12

52.535,09
3.097,03

528,79

TOTAAL

55.632,12

Balans van 2010
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2010
Activa

Passiva

saldo Postbank
saldo Roparco
saldo SNS meersparen
Lening ISG

7.224,14
Eigen vermogen
82,07 Bestemmingsvermogen
21.665,48
25.000,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

rente 2010 Roparco
rente 2010 SNS meersparen

1,00
540,46

TOTAAL

54.513,15

TOTAAL

52.946,27
1.566,88

54.513,15

Balans van 2009
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2009
Activa

Passiva

Saldo Postbank
saldo Roparco
saldo SNS Internet
Lening ISG

2.970,70
Eigen vermogen
80,18 Bestemmingsvermogen
21.617,85
30.000,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

rente 2009 Roparco
rente 2009 ISG lening
rente 2009 SNS meersparen

1,89
1.200,00
247,63

TOTAAL

56.118,25

TOTAAL

53.310,48
2.807,77

56.118,25

