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Financieel Jaarverslag 2017
Het financiële overzicht 2017 volgt de overzichten van de voorgaande jaren.
In 2017 had de stichting slechts 1 rekening met twee faciliteiten bij de ING Bank. Door de blijvend lage
rentestand in de eurozone treedt naar verwachting een langdurige derving van inkomsten op. Dit heeft
consequenties voor de inkomsten van het fonds. In 2017 en de jaren ervoor is de rente in een aantal kleine
stappen gedaald tot 0%. Het bestuur heeft in 2014 besloten te gaan afbouwen, en dit betekent dat er een
structurele afname van het eigen vermogen gepland staat. Dit heeft in 2017 zijn weerslag gevonden in het
uitkeren van een drietal beurzen ter waarde van € 3.620,=. De omvang van deze beurzen bedroeg 2x €
1.000,= voor Francesco Barbarella en Amin Bakhshandehabkenar, en € 800,= voor Annika Vasalampi.
Daarnaast heeft een extra uitkering plaatsgevonden van € 820,= voor Carla da Silva Santana voor de
organisatie van een Masterclass in Brazilië.
De staat van baten en lasten toont relatief weinig overige uitgaven. De meeste kosten worden gemaakt in
verband met het in stand houden van de website en aan uitgaven voor betalingsfaciliteiten bij ING Bank. De
website is het kanaal naar de buitenwereld (www.gerontechnologie.nl & www.gerontechnology.nl). Het
patroon van uitgaven komt overeen met het patroon van de voorafgaande jaren, zij het dat er een geringer
aantal beurzen is toegekend.
Het gezamenlijke saldo op de tweeledige ING rekening bedroeg op 31 december 2017 € 35.362,63. Het
wordt gebruikt als de belangrijkste rekening voor het kapitaal van de stichting. Het eigen vermogen is in
2017 afgenomen met bijna € 4.000,=, met name door het verstrekken van reisbeurzen en bekostiging van
een Masterclass.

Joost van Hoof, penningmeester
Eindhoven, 2 januari 2018

Begroting 2018
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Staat van Baten en Lasten 2017 & Begroting 2018
begroting 2017 werkelijk 2017 Begroting 2018
Baten
Rente 2017
Rente 2017 bonus
Rente 2018

20,00

0,00
18,30

Totaal Baten

20,00

18,30

0

Beurzen
Bancaire kosten
(excl.provisie)
Bancaire kosten
(provisie)
Website
Bestuur en
geschenken*
Promotiemateriaal + HB
award

4.000,00
150,00

3.620,00
125,93

4.000,00
130,00

52,00

50,00

50,00
400,00

52,39
00,00

60,00
400,00

200,00

98,74

100,00

Totaal Lasten

4.800,00

3.949,06

4.740,00

RESULTAAT

˗4.780,00

-3.930,76

-4.740,00

0

Lasten

Balans van 2017
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2017
Activa
Saldo ING
Saldo ING Zakelijke
Rekening

Passiva
35.132,68 Eigen vermogen
229,95

Nog te ontvangen

Nog te betalen
0,00

TOTAAL

35.362,63

35.362,63 TOTAAL

00,00

35.362,63

