
 
Toelichting financieel verslag 2018 en begroting 2019  

Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2018


Begroting 2019 
Stichting Wim Ruitenbeek Fonds hier na te noemen fonds.


1. Jaarrekening 
 
Baten 
In 2018 heeft het fonds een donatie ontvangen van € 2500,-. In 2017 was er al een bedrag van € 2500,- 
ontvangen. De post diverse bestaat uit een verrekening van notariskosten die heeft plaats gevonden met de 
Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN. 

Lasten 
Er zijn in 2018 geen verstrekingen vanuit het fonds geweest. Wel is er een aanvraag geweest voor de uitgave 
van het “Pierboek”. Gezien de onduidelijke aanvraag/verantwoording van de uitgave is tot op heden geen 
financiële bijdrage aan deze uitgave gedaan al loopt de aanvraag nog wel. Verder zijn er alleen de gebruikelijke 
kantoor- en bankkosten geweest. In 2017 heeft het fonds een bijdrage van € 500,- geleverd aan de uitgave van 
de Sovon Vogelatlas van Nederland die in 2019 is uitgebracht. 

1. Balans 
 
De balans laat de totalen van de rekeningcourant en de vermogenspaarrekening van de ING-bank zien.  
Helaas is de renteopbrengst minimaal geweest. 

2. Kapitaal 
 
Het kapitaal van € 36.758,- is opgebouwd uit een reservering van € 30.000,- voor de toekomstige uitgave van 
de “Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels”. De laatste uitgave was in 2010 en de intentie is een dergelijke 
uitgave ééns de 10 jaar te doen. Het restant van € 6758,- is voor lopende aanvragen voor financiële steun vanuit 
het fonds. 

3. Begroting 2019 
 
Baten 
Aan donaties wordt er een bedrag van € 1000,- verwacht. Dit is gebaseerd op een verzoek tot het doen van een 
donatie mits er een ANBI status voor het fonds is verkregen.  
 
Lasten 
De lasten zijn de gebruikelijke kantoor- en bankkosten. Er loopt nog een verzoek voor een bijdrage van € 500,- 
aan het “Pierboek”. Ook is er een aanvraag van een bijdrage aan een themanummer van het blad “Tussen Duin 
en Dijk” van € 2500,-. Verder is er nog een wijziging van de statuten nodig voor de aanvraag van een ANBI-
status die wordt begroot op € 350,- aan notariskosten.
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Stichting Wim Ruitenbeek Fonds financieel overzicht 2018

Winst- en verliesrekening 2018

Baten 2018 2017 Lasten 2018 2017

Donatie WRF 2.500,00 2.500,00 Kantoorkosten 64,37 7,50
Bankkosten 118,47 114,51

Diversen in 526,35 296,00 Provider WRF 36,15 36,15
Declaraties 0,00 0,00
Div. 2x SOVON atlas 0,00 500,00
Fonds verstrekkingen 0,00 0,00
Notaris definitief 0,00 3.230,70
Saldo baten en lasten 2.807,36 -1.092,86

€ 3.026,35 € 2.796,00 € 3.026,35 € 2.796,00

Begroting 2019
verwacht gerealiseerd begroot

Baten 2018 2018 2019

Donaties, giften 2.500,00 2.500,00 0,00
Rente 39,01 39,01 15,00
Diversen 526,35

2.539,01 3.065,36 15,00

verwacht gerealiseerd begroot

Lasten 2018 2018 2019

Kantoorkosten (2018 folder WRF) 50,00 64,37 25,00
Provider website wimruitenbeekfonds 36,15 36,15 37,50
Bankkosten 120,00 118,47 120,00
Verstrekkingen / aanvragen vanuit WRB fonds 0,00 0,00 0,00
ANBI statusaanvraag 0,00 0,00 250,00

206,15 218,99 432,50

Resultaat baten en lasten € 2.332,86 € 2.846,37 € (417,50)

Balans per 31 december 2018

Activa 01-01–2018 01-01–2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Saldo betaalrekening 722,53 60,39

Saldo spaarrekening 32.969,88 34.584,35

totaal baten 3.026,35 2.796,00 totaal lasten 218,99 3.888,86

Ontvangen rente 39,01 140,53 Saldo betaalrekening 529,89 722,53

Saldo spaarrekening 36.008,89 32.969,88

€ 36.757,77 € 37.581,27 € 36.757,77 € 37.581,27
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