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Financieel Jaarverslag 2018
Het financiële overzicht 2018 volgt de overzichten van de voorgaande jaren.
In 2018 had de stichting slechts 1 rekening met twee faciliteiten bij de ING Bank. In de jaren voor 2018 is de
rente in een aantal kleine stappen gedaald tot 0%, en dit gegeven lijkt een meerjarig karakter te hebben. Het
bestuur heeft in 2014 besloten te gaan afbouwen, waarbij het eigen vermogen versneld zal worden
afgebouwd door het uitkeren van beurzen. Dit betekent dat er een structurele afname van het eigen
vermogen gepland staat. Dit heeft in 2018 concreet zijn weerslag gevonden in het uitkeren van een elftal
beurzen ter waarde van € 10.350,=.
De omvang van de beurzen bedroeg 1 x € 750,= voor Carla da Silva Santana Castro (Brazilië), 2 x € 800,=
voor Christina Nicole Harrington (Verenigde Staten) en Jan Kazak (Polen), en 8 x € 1.000,= Sebastian Merkel
(Duitsland), Marquine Raymundo Taiuani (Brazilië), Patrícia Bet (Brazilië), Carlijn Valk (Nederland), Marjolein
Wintermans (Nederland), Phil Joddrell (Verenigd Koninkrijk), en Yvette Vermeer (Verenigd Koninkrijk). Hun
testimonials zijn op de website van de stichting in te zien. Voor Jérôme Dupire (Frankrijk) is een reservering
opgenomen van € 1.000,= die zal worden uitgekeerd na ontvangst van een testimonial in 2019.
De staat van baten en lasten toont relatief weinig overige uitgaven. De bestuursleden verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd. In december 2018 heeft voor het eerst sinds het aantreden van het huidige
bestuur een bestuursdiner plaatsgevonden. 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 en www.gerontechnology.nl), en op deze website worden de
testimonials van de personen die een beurs ontvingen gepubliceerd. Het patroon van uitgaven komt overeen
met het patroon van de voorafgaande jaren, zij het dat er in 2018 een groter aantal beurzen is toegekend
vanwege het plaatsvinden van het ISG congres in Florida (Verenigde Staten).
Het gezamenlijke saldo op de tweeledige ING rekening bedroeg op 31 december 2018 € 25.436,46. Het
wordt gebruikt als de belangrijkste rekening voor het kapitaal van de stichting. Het eigen vermogen is in 2018
afgenomen met ongeveer € 11.000,=, met name door het uitkeren van een tiental reisbeurzen.

Joost van Hoof, penningmeester
Eindhoven, 2 januari 2019

Begroting 2019
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Staat van Baten en Lasten 2018 & Begroting 2019
begroting 2018 werkelijk 2018 begroting 2019
Baten
Rente 2018
Rente 2018 bonus
Rente 2019

0

0
0

Totaal Baten

0

0

0

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

4.000,00
130,00

10.350,00
133,02

10.000,00
130,00

50,00

108,00

110,00

60,00
400,00
100,00

52,39
178,10
104,66

55,00
300,00
100,00

Totaal Lasten

4.740,00

10.926,17

10.695,00

RESULTAAT

-4.740,00

-10.926,17

-10.695,00

0

0

Lasten

Balans van 2018
Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie
Balans 31.12.2018
Activa
Saldo ING
Saldo ING Zakelijke
Rekening
Nog te ontvangen

Passiva
25.132,68 Eigen vermogen
303,78

Nog te betalen
0,00 Beurs

TOTAAL

24.436,46

25.436,46 TOTAAL

1000,00

25.436,46

