
Dirk Monshouwer Stichting

Financiëel verslag 2016

financiele activa stichtings kapitaal 1.696,81€   

saldo ING 01-01-2016 1.180,64 natuurlijke verbintenis jegens 

bijzonder hoogleraar

pm

overschot 2016 516,17

saldo ING 31-12-2016 1.696,81

totaal 1.696,81€  1.696,81€  

balans ultimo 2016

activa passiva

De bezittingen van de stichting bestaan uit een saldo op de aangehouden bankrekening 

bij ING Bank.  Omdat er in 2015 en 2016 onvoldoende middelen ter beschikking waren 

om het overeengekomen honorarium aan de bijzonder hoogleraar te betalen is met 

hem eind 2015 afgesproken dat hij akkoord is met wat tot de mogelijkheden behoorde. 

Wel voelt de stichting zich jegens hem verplicht om waar dat mogelijk is de achterstand 

in de toekomst nog (gedeeltelijk) goed te maken. 

toelichting op de balans ultimo 2016
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Dirk Monshouwer Stichting

Financiëel verslag 2016

donaties 3.731,00€      bankkosten -114,83€      donaties 3.300,00€     bankkosten 100,00€      

bijz. donaties 500,00€          hoogleraar -3.000,00€   Hattem 250,00€         hoogleraar 3.000,00€   

website -600,00€      Vertaaldag 50,00€           website 600,00€      

minder uitgaven tekort 100,00€         

dan inkomsten -516,17€      

totaal 4.231,00€      -4.231,00€   3.700,00€     3.700,00€  

donaties 1.650,00€      bankkosten 98,06€          

Hattem 150,00€          hoogleraar 5.500,00€    

Vertaaldag 50,00€            website 335,00€        

donaties promotie 1.068,45€      tekort -3.014,61€   

2.918,45€      2.918,45€    

jaarrekening 2015

inkomsten uitgaven

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2016

Totaal 40 donateurs voor €3731. (2015: 15) Incidentele donaties €500. (2015: €1068) Drie donateurs namen samen 55% van alle donaties voor hun rekening. 

Een deel van de donaties (€300) is een gevolg van een oproep aan (oud)deelnemers van de Hattemse studiedagen. We zijn er, net als in 2015,  niet in geslaagd 

het in het verleden afgesproken bedag als honorarium aan de bekleder van de bijzondere leerstoel te betalen. Inmiddels heeft voor het komende jaar de 

VUvereniging ondersteuning toegezegd voor deze leerstoel. Als de middelen dat toelaten zal getracht worden de ontstane achterstand (deels) in te lopen. De 

vertaaldag in 2016 moest helaas door een te gering aantal aangemelde deelnemers op een laat tijdstip worden geannuleerd. Verder wordt meegewerkt aan 

een jaarlijkse studiedriedaagse. Deelnemers hieraan ontvangen twee studiepunten in het kader van de permanente educatie. Het batig saldo van de 

studiedagen komt ten gunste van de stichting. Deze driedaagse heeft ook in 2016 plaatsgevonden. Prof. Dubbink verzorgde samen met Prof. Talstra de 

wetenschappelijke en praktische ondersteuning.

begroting 2016

inkomsten uitgaveninkomsten uitgaven

periode januari t/m december 2016
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