
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jaarbericht	  2016	  Fonds	  	  Van	  PernisGelderblom	  

	  

In	  2016	  bedroegen	  de	  inkomsten	  van	  het	  fonds	  	  €	  50.000,00	  (Ref.	  9)	  door	  een	  dotatie	  van	  de	  
stichters	  van	  het	  fonds	  M.C.J.	  van	  Pernis	  en	  J.K.	  Gelderblom.	  

Het	  aantal	  aanvragen	  bedroeg	  in	  2016,	  10.	  In	  totaal	  werd	  een	  bedrag	  van	  €	  9.845,-‐-‐	  (Ref.	  10)	  
toegezegd	  en	  uitgekeerd.	  Naar	  sectoren	  verdeeld	  kwam	  hiervan	  	  18%	  ten	  goede	  aan	  
initiatieven	  en	  instanties	  in	  de	  cultuur,	  41%	  in	  de	  gezondheidszorg	  en	  41%	  betrof	  donaties	  op	  
het	  gebied	  van	  de	  ontwikkelingshulp.	  	  

In	  2016	  werden	  drie	  aanvragen	  afgewezen.	  Deze	  aanvragen	  bleken	  naar	  de	  mening	  van	  het	  
bestuur	  niet	  in	  de	  doelstellingen	  van	  het	  fonds	  te	  passen.	  	  

Het	  bestuur	  heeft	  in	  2016	  tweemaal	  vergaderd.	  Daarbij	  kwamen	  ook	  alle	  aanvragen	  op	  de	  
agenda.	  Daarnaast	  vond	  extra	  overleg	  plaats	  per	  telefoon	  en	  mail.	  	  

De	  bestuurders	  van	  het	  fonds	  kregen	  in	  2016	  geen	  vergoeding	  of	  beloning.	  	  

In	  de	  bijgevoegde	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  vermelde	  kosten	  betreffen	  kosten	  website	  en	  
bankkosten.	  	  

Het	  vermogen	  van	  het	  fonds	  bedraagt	  per	  ultimo	  2016	  €	  150.438,82	  De	  stichters	  van	  het	  fonds	  
hebben	  zich	  via	  een	  daartoe	  ondertekende	  akte	  vastgelegd	  op	  een	  jaarlijkse	  dotatie	  van	  
minimaal	  €	  50.000,00	  per	  jaar	  voor	  een	  periode	  van	  5	  jaar.	  	  

Op	  het	  uitstaande	  banksaldo	  werd	  in	  2016	  rente	  ontvangen	  ten	  bedrage	  van	  €	  581,43	  (Ref.	  12)	  
er	  waren	  geen	  rentelasten	  (Ref.	  13).	  

Gezien	  het	  feit	  dat	  er	  geen	  overlopende	  posten,	  zoals	  schulden,	  toezeggingen	  per	  ultimo	  2016	  
waren,	  kan	  worden	  volstaan	  met	  dit	  jaarbericht	  en	  de	  winst-‐	  en	  verliesrekening.	  	  

De	  banksaldo’s	  per	  ultimo	  2016	  waren	  :	  	  

-‐   Betaalrekening	  €	  	  	  	  10.620,06	  
-‐   Spaarrekening	  	  €	  	  139.818,76	  

Aldus	  opgesteld	  op	  3	  januari	  2017.	  
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