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1                INLEIDING

Beste lezers,

Hier voor u ligt onze jaarrekening 2017.

In 2017 hebben wij 9 aanvragen gehonoreerd. Over het gehele jaar hebben wij in totaal EUR 6.575
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.

In mijn voorwoord vorig jaar schreef ik toen dat wij gingen kijken naar betere alternatieven om het
rendement van ons fondskapitaal te verhogen. De spaarrente is op dit moment vrijwel nihil. Echter,
het beleggingsdeel van ons fondskapitaal hebben wij nog niet verhoogd. Wij willen eerst alle opties
bekijken en ons goed laten informeren door onze huisbankier.

Dit jaar willen wij de focus leggen op het creëren van partnerschappen om projecten meer te kunnen
ondersteunen. Dat gaat uiteraard niet zonder donateurs. Dat betekent dat wij in het jaar 2018 ook
moeten gaan nadenken over onze rol als verbindende factor tussen geldvragers en geldgevers om de
identiteit van de dovengemeenschap verder te versterken.

In 2017 hebben wij de tenaamstelling van de toekenningscommissie gewijzigd in adviescommissie.
Aanleiding was dat men dacht dat de toekenningscommissie beslist over de aanvragen. Om deze
verwarring weg te nemen was deze naamswijziging noodzakelijk. De adviescommissie beoordeelt de
aanvragen en geeft adviezen daarover aan het Bestuur, die uiteindelijk de beslissingen neemt. Dat
betekent niet dat elk advies direct opgevolgd wordt door het bestuur. Soms vindt het bestuur nodig om
andere afwegingen te maken en op basis daarvan wordt afgeweken van de adviezen. Wij hopen nu dat
deze naamswijziging de rollen van de adviescommissie en het bestuur hiermee verduidelijkt heeft.
Maar de adviescommissie en het bestuur komen vanaf 2017 één keer per jaar bij elkaar om samen alle
zaken door te bespreken en onze beoordelingscriteria tegen het licht te houden.

Per ultimo 2017 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)
Per ultimo 2017 bestond de adviescommissie uit de volgende personen:
Mieke Jacobs ('s-Gravenhage), Yvette Lentink (Best) en Adriaan van Wijde (Arnhem).
In het verslagjaar heeft het bestuur drie keer vergaderd. De adviescommissie is twee keer 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 2018
B. Pavloff, voorzitter Stichting Nationaal Dovenfonds

Stichting Nationaal Dovenfonds te Rotterdam
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
 

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige effecten 19.551 19.535

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.695 2.727

Liquide middelen  (3) 297.187 296.088

TOTAAL ACTIVA 319.433 318.350

Stichting Nationaal Dovenfonds te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (4)

Stichtingsvermogen 80.151 79.364
Fonds Quist-Nachenius 200.000 200.000
Drogëfonds 26.142 26.142

306.293 305.506

Resultaat boekjaar 4.847 787

311.140 306.293

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers 421 464
Overige schulden - 400
Overlopende passiva 7.872 11.193

8.293 12.057

TOTAAL PASSIVA 319.433 318.350
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017

€

2016

€

Opbrengsten  (6,7) 8.875 5.942

Kosten

Bestuurskosten  (8) 1.358 1.028
Subsidiekosten  (9) 2.463 4.250

3.821 5.278

Bedrijfsresultaat 5.054 664

Financiële baten en lasten  (10) -207 159

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.847 823
Buitengewone lasten  (11) - -36

Resultaat 4.847 787

Stichting Nationaal Dovenfonds te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________


