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Financieel Jaarverslag 2013
Het financiële overzicht 2013 volgt de overzichten van de voorgaande jaren. Op financieel gebied zijn er
geen wijzingen geweest. In tegenstelling tot in 2012 is er in 2013 geen uitreiking van de Herman Bouma
Award for Gerontechnology geweest, een erkenning als stimulans voor jonge onderzoekers en als
eerbetoon aan de naamgever van onze stichting. 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). Verder zijn er alleen kosten geweest
voor bankhandelingen. Dit komt overeen met hetgeen er ook in voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden.
Er zijn in 2013 drie beurzen verstrekt. Dit waren € 1.000,= aan C. Peterson (Amerikaanse woonachtig in
Kopenhagen), € 230,= aan S. Bedaf (Nederland) en € 413,= aan X. Zhang China). Dit is een totaal van €
1643,=. Dit is minder dan begroot voor beurzen voor het jaar 2013, maar beter in lijn met de rentedalingen
door de banken. Door problemen met overschrijvingen naar X. Zhang in China, is dit bedrag pas in 2014
uitgekeerd. Het heeft tevens geleid tot de beslissing over te gaan op een internetbankierenrekening in plaats
van de ING-rekening met de traditionele overschrijvingskaarten. Dit kan in de toekomst onnodige kosten
door fouten bij buitenlandse betalingen tegengaan.
Eind 2013 werd er een aflossing ontvangen van de ISG van € 5000 alsmede de rente over de jaren 2012 en
2013 (€ 2.250). Met de penningmeester van de ISG, dhr.dr. A. Peine, is ook gesproken over een verdere
aflossingen in 2014. Hieruit blijkt dat de ISG streeft naar een volledige aflossing van de schulden in 2014.
Het saldo op de ING rekening bedroeg op 31 december 2013 € 756,63. De SNS meersparenrekening wordt
gebruikt als belangrijkste rekening voor het kapitaal van de stichting. Op 31 december 2012 bedroeg dit
saldo € 25.808,44. De rente bedroeg in 2013 € 714,14 welke in 2014 wordt bijgeschreven. Dit komt er op
neer dat het eigen vermogen in 2013 licht is toegenomen met ongeveer € 800,=.
Tot slot een blik in de balans op het bestemmingsvermogen, dat wil zeggen dat deel van het vermogen
verkregen uit het rendement op het vermogen. Conform artikel 2.2 van de statuten mogen er van dit deel
van het vermogen reisbeurzen of stipendia worden verstrekt. Er was een restant bestemmingsvermogen
over 2012 (€ 197,03) die toen is gebruikt ten bate van de algehele lasten over 2012 en waarbij destijds een
voorschot is genomen op een aflossing van € 1.000,= door de ISG. Het bestemmingsvermogen op
31.12.2013 is slechts opgebouwd uit de in 2013 opgebouwde rente (€ 1,75 + € 714,14 + € 1.250). Dit is €
1.965,89. Afhankelijk van substantiële terugbetaling door de ISG kan het bestuur van het Herman Bouma
Fonds voor Gerontechnologie anders doen besluiten in de komende jaren.

Joost van Hoof, penningmeester
Eindhoven, 1 maart 2016

Begroting 2014
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Staat van Baten en Lasten 2013 & Begroting 2014
begroting 2013 werkelijk 2013 begroting 2014
Baten
Terugbetaling 2013 ISG
Rente 2012 en 2013
ISG
Rente 2013
Rente 2014

5.000,00
1.125,00

5.000,00
1.125,00

20.000,00
500,00

750,00

715,91

Totaal Baten

6.875,00

6.840,91

21.250,00

Beurzen*

2.500,00

1230,00

2.913,00

Bancaire kosten

60,00

63,80

100,00

Inschrijven KvK
Website
Bestuur en
geschenken*
Promotiemateriaal + HB
award

27,00
50,00
80,00

00,00
48,85
40,00

27,00
50,00
80,00

200,00

00,00

200,00

2.917,00

1.382,65

3.370,00

750,00

Lasten

Totaal Lasten

3.958,00
5.458,26
17.880,00
RESULTAAT
*Boekenbonnen voor kascontrolecommissie worden in 2013 geboekt na declaratie Jan Rietsema: 40 euro.
**Beurs voor X. Zhang van € 413,= zal wegens ontbreken juiste bankgegevens pas in 2014 worden
uitbetaald.

Balans van 2013
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2013
Activa

Passiva

saldo ING
saldo Roparco
saldo SNS meersparen
Lening ISG

7.756,63
Eigen vermogen
86,62 Bestemmingsvermogen
25.808,44
20.000,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

52.814,69
1.965,89

rente 2013 Roparco
rente 2013 SNS meersparen
Rente ISG (0%*20.000€)

1,75
714,14
0,00

Beurs aan X. Zhang

-413,00

TOTAAL

54.367,58

TOTAAL

54.367,58

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

