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Financieel Jaarverslag 2014
Het financiële overzicht 2014 volgt de overzichten van de voorgaande jaren. Op financieel gebied zijn de
belangrijkste wijzigingen het aangaan van een internet betaalrekening bij ING-Bank met spaarfunctionaliteit,
en het vereenvoudigen van de rekeningen. Dit houdt in dat de spaarrekening bij SNS Bank en de rekening
bij ROBECO zijn opheven en de saldi zijn gestort op de rekening bij ING-Bank (respectievelijk € 87,94 en
€26.464,61). De instelling van een internetfaciliteit bij ING-Bank vereenvoudigt het betaalgemak bij uitkering
beurzen, en voorkomt fouten bij overschrijven naar het buitenland.
De belangrijkste gebeurtenis in 2014 is het terugbetalen van alle schulden die de ISG had bij het HB Fonds
voor Gerontechnologie. Hoewel de afbetaling wordt toegejuicht en het bestuur van het HB Fonds weer te
beschikking geeft over eigen middelen (risico op wanbetaling is verdwenen), bestaat door de lage
rentestand in de eurozone een derving van inkomsten. Namelijk, de rente die de ISG betaalde was veel
gunstiger. Dit gaat consequenties hebben op de inkomsten van het fonds, en daarmee samenhangend, het
bestemmingsvermogen. Ook is door het bestuur in 2014 besloten te gaan afbouwen, het fonds zal op termijn
opgeheven worden waardoor we gaan interen op het eigen vermogen. Hiertoe zullen wijzigen aan de
statuten worden doorgevoerd
In 2014 is er wederom een Herman Bouma Award for Gerontechnology uitgereikt als als stimulans voor
jonge onderzoekers en als eerbetoon aan de naamgever van onze stichting, met een bedrag aan boeken
van 206,67 €. 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). Dit komt overeen met hetgeen er ook in
voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden.
Er is in 2014 een zevental kleine beurzen verstrekt, conform de wens van het bestuur meer mensen te
verblijden met een beurs. Het gaat om 500 euro voor Watkins, Peek, Pasma, Vuong, Woolrych, Young en
en Ying, waarbij voor transacties buiten de EU voor 30 euro aan bankkosten is gemaakt. Door problemen
met overschrijvingen naar X. Zhang in China, is dit bedrag pas in 2014 uitgekeerd in plaats van in 2013.
Zoals gemeld heeft dit tevens geleid tot de beslissing over te gaan op een internetbankierenrekening in
plaats van de ING-rekening met de traditionele overschrijvingskaarten.
Het gezamenlijke saldo op de ING rekening bedroeg op 31 december 2014 € 50.492,20 (€ 18.386,99 en €
32.105,21). Het wordt gebruikt als de belangrijkste rekening voor het kapitaal van de stichting. Het eigen
vermogen is in 2014 afgenomen met ongeveer € 4.000,=.
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. Het bestemmingsvermogen op 31.12.2014 is slechts
opgebouwd uit de in 2014 opgebouwde rente (€ 1,32 + € 656,17 + € 177,24 + € 344,11). Dit is slechts €
1.178,84.
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Begroting 2014
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Staat van Baten en Lasten 2014 & Begroting 2015
begroting 2014 werkelijk 2014 begroting 2015
Baten
Terugbetaling 2014 ISG
Rente 2014 ISG
Rente 2014
Rente 2015

20.000,00
500,00
750,00

20.000,00
344,11
834,73

0,00
0,00

Totaal Baten

21.250,00

21.178,84

500,00

Beurzen*

2.913,00

3500

4.000,00

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

100,00
27,00
50,00
80,00

128,33
00,00
48,27
00,00

130,00
27,00
50,00
100,00

200,00

206,67

200,00

Totaal Lasten

3.370,00

3.883,27

6.257,00

RESULTAAT

17.880,00

17.295,57

˗4,757,00

500,00

Lasten

750,00

Balans van 2014
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2014
Activa

Passiva

saldo ING
saldo Roparco
saldo SNS meersparen

50.492,20
Eigen vermogen
0,00 Bestemmingsvermogen
0,00

Nog te ontvangen

Nog te betalen

rente 2014 ING

67,64

TOTAAL

50.559,84

TOTAAL

49,381,00
1.178,84

50. 559,84

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

