
Aan het bestuur van
Stichting Nationaal Dovenfonds  
Michelangelostraat 46  
3066 NM  Rotterdam

 
 

Kenmerk Stichting Nationaal Dovenfonds
Behandeld door P.F. van 't Veer
Datum 13 april 2017

Betreft: Jaarrekening 2016



1                INLEIDING

Beste lezers,

Het is voor mij het eerste volle jaar als voorzitter, nadat ik op 19 april 2016 de voorzittershamer van Jan
Bloemkolk mocht overnemen. Graag kijk ik in dit schrijven met u terug op het jaar 2016 en vooruit op 2017. 

In het 1e halfjaar hebben wij 10 verzoeken om subsidie ontvangen. Alle zijn toegekend. In het 2e halfjaar
mochten wij slechts 1 verzoek ontvangen. Over het gehele jaar hebben wij in totaal EUR 5.670 toegekend. 

Alle gehonoreerde aanvragen staan stuk voor stuk vermeld op onze website www.dovenfonds.nl. Van de
gesubsidieerde activiteiten hebben wij een verslag in tekst en in beeld ontvangen. 

Mijn voorganger, Jan Bloemkolk, gaf in zijn voorwoord vorig jaar al aan dat het spaarrendement al zwaar
onder druk zat. Inmiddels staat de spaarrente bij een enkele bank op 0%. Verwacht wordt dat straks andere
banken ook volgen. Daardoor zullen wij later dit jaar het fondskapitaal voor een grotere deel in
risicomijdende beleggingen moeten inzetten om het voor toekenningen besteedbaar vermogen op peil te
houden. 

Ons fondsbestuur is voornemens dit jaar meer publiciteit te geven aan ons fonds. Daartoe zullen er
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden met als doel meer donateurs te werven. Wij hopen
daardoor niet alleen meer donaties binnen te krijgen maar ook ons fonds meer bekend te maken, zodat straks
ook meer projecten en initiatieven met een financiële hulpvraag ons weten te vinden. Uiteraard dienen die
projecten en initiatieven als doel o.a. empowerment en zelfbewustzijn van de dovengemeenschap te
bevorderen. 

Ons fonds kent een rijke historie. Dit in omgevormd uit meer fondsen en stichtingen. Maar de oorspronkelijke
stichting "Dovenzorg" was opgericht 1951, nadat een kapitaal bij elkaar gecollecteerd werd naar aanleiding
van de bioscoopfilm "Johnny Belinda". Ons fondsbestuur vond het daarom van belang onze historie goed vast
te leggen en te documenteren. Zodoende hebben wij ons aangesloten bij het project Cultureel Erfgoed Doven 
(CED). De samenwerking met dit project is inmiddels gestart. 

Ons fondsbestuur heeft in 2016 onze toekenningsvoorwaarden aangepast. Wij vonden van belang dat zoveel
mogelijk fondsen van het fondskapitaal moeten profiteren en dat ze per toekenning ook een grotere rol spelen
in de uitvoering. In het verleden kwam regelmatig voor dat het vrij besteedbaar kapitaal verspreid werd in
zoveel toekenningen waardoor ze een klein deel van de begroting dekten.

Per ultimo 2016 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter: Boris Pavloff ('s-Gravenhage)
Secretaris: Gera Vonk-Huisjes (Bergambacht) 
Penningmeester: Rick van 't Veer ('t Harde)
Leden: Egbert Hartman (Hilversum) en Carianne Plantinga-Goumans ('s-Gravenhage)
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Per ultimo 2016 bestond de toekenningscommissie uit de volgende personen: 

Mieke Jacobs ('s-Gravenhage), Yvette Lentink (Best) en Adriaan van Wijde (Arnhem).  
In het verslagjaar heeft het bestuur 3x vergaderd. De toekenningscommissie is 2x bijeen
geweest. 

Het Dovenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
41127161. Ons Fonds is door de belastinginspectie te 's-Hertogenbosch aangemerkt als
ANBI-instelling. RSIN / fiscaal nummer: 2772103.

Rotterdam, april 2017

B. Pavloff, voorzitter Stichting Nationaal Dovenfonds
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
 

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 19.535 19.167

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.727 3.184

Liquide middelen  (3) 296.088 293.054

 318.350 315.405
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (4)

Stichtingsvermogen 79.364 68.653
Fonds Quist-Nachenius 200.000 200.000
Drogëfonds 26.142 26.142

305.506 294.795

Resultaat boekjaar 787 10.711

306.293 305.506

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers 464 56
Overige schulden en overlopende passiva 11.593 9.843

12.057 9.899

 318.350 315.405
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

2016

€

2015

€

Opbrengsten  (6,7) 5.942 16.146

Kosten

Bestuurskosten  (8) 1.028 921
Subsidiekosten  (9) 4.250 4.500

5.278 5.421

Bedrijfsresultaat 664 10.725

Financiële baten en lasten  (10) 159 -14

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 823 10.711
Buitengewone lasten  (11) -36 -

Resultaat 787 10.711
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