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1                INLEIDING

Beste lezers,

Hier voor u ligt onze jaarrekening 2018.

In 2018 hebben wij 3 aanvragen gehonoreerd. Over het gehele jaar hebben wij in totaal EUR 4.500
toegekend. Wij zijn weer trots op dat mede door onze bijdragen een film "Een gevoel van Zwart"
gemaakt is over een filosoof en kunstenaar met het Ushersyndroom. Het proces van verlies gezichts-
en gehoorvermogen van iemand wordt op een indrukwekkelende manier inzichtelijk gemaakt. En dat
wij ook mogen bijdragen aan een workshop van Sencity om horende en dove kinderen samen muziek
te laten maken en voelen. Wij hebben een bijdrage gegeven naar een korte film "Traslasierra" waarin
een passievolle flamencodanser en dove dorpsbewoners in Spanje elkaar vinden. Wij zijn dan ook
benieuwd naar die film (naar verwachting komt ie uit in 2019).

In mijn voorwoord vorig jaar schreef ik toen dat wij gingen kijken naar betere alternatieven om het
rendement van ons fondskapitaal te verhogen door middel van risicomijdende beleggingen. De
spaarrente is op dit moment vrijwel nihil. Op dit moment zijn wij nog steeds bezig om alles goed in
kaart te brengen. Daarnaast zal in 2019 een nieuwe penningmeester benoemd worden. De huidige
penningmeester heeft vanwege extra verplichtingen thuis en op zijn werk reeds te kennen gegeven in
2019 ermee te moeten stoppen.

Dit jaar willen wij samen met een aansprekende partner een symposium gaan organiseren. Het thema
zal in de brede zin gaan over de dovengemeenschap en de Nederlandse Gebarentaal. Over de inhoud
en het progamma moet nog nadere afstemming plaatsvinden.

Per ultimo 2018 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 2018 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.

’s-Gravenhage, april 2019
B. Pavloff, voorzitter Stichting Nationaal Dovenfonds

Stichting Nationaal Dovenfonds te Rotterdam
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
 

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige effecten - 19.551

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 2.924 2.695

Liquide middelen  (3) 324.162 297.187

 327.086 319.433
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (4)

Stichtingsvermogen 84.998 80.151
Fonds Quist-Nachenius 200.000 200.000
Drogëfonds 26.142 26.142
Fonds BBB 5.000 -

316.140 306.293

Resultaat boekjaar 3.993 4.847

320.133 311.140

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers 205 421
Overlopende passiva 6.748 7.872

6.953 8.293

 327.086 319.433
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

Opbrengsten  (6,7) 8.232 8.875
Kosten

Bestuurskosten  (8) 918 1.358
Subsidiekosten  (9) 3.000 2.463

3.918 3.821

Bedrijfsresultaat 4.314 5.054

Financiële baten en lasten  (10) -321 -207

Resultaat 3.993 4.847
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