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Algemene informatie
Statutaire naam:
Adres:
KvK nr.:
RSIN:

Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds
Nicolaas Beetslaan 46
3743 HM Baarn
41055403
816181470

Verslag van het bestuur
Doelstelling en werkwijze
Het Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds (RWF) is een klein vermogensfonds dat in
1923 is opgericht en heeft als doelstelling het financieel steunen van minderjarigen
die zich in een sociale achterstandspositie bevinden.
De activiteiten van het fonds vinden plaats op basis van vrijwilligerswerk. De
bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten.
Er wordt alleen vergoeding verstrekt voor onkosten die zijn gemaakt bij de
verwerking van de aanvragen. Zie toelichting jaarrekening.
Voor een uitvoeriger beschrijving van ons fonds verwijzen wij naar het document
Werkwijze RWF.
Activiteiten
De aanvragen in 2016 verliepen net als in voorgaande jaren alle via Samen Veilig
Midden Nederland (voorheen Bureau Jeugdzorg in Utrecht). Er zijn 23 aanvragen
ontvangen voor een totaal bedrag van € 4.608, die alle 23 zijn toegekend. Verdere
details over de uitkeringen zijn te vinden in de toelichting op de jaarrekening.
Wat betreft inkomsten is het fonds voor het overgrote deel afhankelijk van giften van
andere fondsen. Voor het overige deel bestaan de inkomsten uit rente en incidentele
giften en legaten van particulieren. Het bestuur oriënteerde zich in 2016 op nieuwe
meerjarige samenwerkingen met andere fondsen die belang zien in het financieel
steunen van de activiteiten van het RWF.
Toekomst
Het bestuur verwacht in de komende jaren de samenwerking met het Samen Veilig
Midden Nederland voort te zetten, maar sluit samenwerking met andere organisaties
die aansluiten bij de doelstelling van onze stichting niet uit.
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Balans per 31 december 2016
Activa

2016

2015

3.645,59
2.474,09
104.341,53
271,28
110.732,49

3.308,11
1.069,49
103.639,54
1.295,28
109.312,42

2016

2015

800,00
100.000,00
9.264,49
668,00
110.732,49

800,00
100.000,00
7.923,73
588,69
109.312,42

2016

2015

6.250,00
271,28
6.521,28

5.000,00
1.295,28
6.295,28

Uitkeringen
Kosten beheer en administratie

4.608,00
572,52
5.180,52

4985,75
610,76
5.596,51

Saldo van baten en lasten

1.340,76

698,77

ING Bank
ING zakelijke spaarrekening
Roparco spaarrekening
Te ontvangen rente

Passiva
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves
Voorzieningen

Staat van baten en lasten over 2016
Baten
Giften
Rentebaten

Lasten

Bestemming saldo 2016
toevoeging / onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve
- overige reserves

0,00
0,00
1.340,76
1.340,76
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Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten over 2016

Activa
Liquiditeiten
Dit betreft een rekening courant tegoed bij de ING bank en spaartegoeden bij ING
Bank en Roparco. Alle tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Te ontvangen rente
Dit is de in 2016 opgebouwde rente die op 1 januari 2017 is ontvangen.
Passiva
Reserves
-De continuïteitsreserve dient ter dekking van risico's op korte termijn. De
continuïteitsreserve is vastgesteld op € 800.
-De bestemmingsreserve dient als bron van inkomsten voor de realisatie van de
doelstellingen op langere termijn, te weten dekking van de beheerskosten en een
deel van de uitkeringen. De bestemmingsreserve is vastgesteld op € 100.000.
Wegens de lage rentestand waren de inkomsten niet toereikend om aan de
doelstellingen te voldoen, en de verwachting is dat dit voor de komende jaren
evenmin het geval zal zijn. Het bestuur heeft besloten om de bestemmingsreserve
vooralsnog op het huidige niveau te houden, en blijft de rente ontwikkelingen
nauwlettend volgen.
-De overige reserves betreffen de middelen ter beschikking van bestuur voor
uitgaven op korte termijn, te weten uitkeringen en beheerskosten. Stand per 31
december 2016: € 9.265.
Voorzieningen
Dit betreft in 2016 toegekende aanvragen die na balansdatum zijn uitgekeerd, te
weten € 668.
Baten
Giften
In 2016 ontvingen we (meerjarige) giften van 3 stichtingen, in totaal € 6250.
Rente inkomsten
We ontvingen € 271 aan rente over de spaartegoeden bij ING en Roparco.
De gemiddelde rente over 2016 bedroeg 0,26%.
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Lasten
Uitkeringen
Overzicht van de uitgekeerde aanvragen uit 2016:

Vakantiekamp
Sportles / contributie
Kleding / schoenen
Kamerinrichting
Overig

aantal

totaal €

5
5
8
4
1
23

942,00
1.246,00
1.170,00
1.000,00
250,00
4.608,00

In 2016 zijn via Samen Veilig Midden Nederland 23 aanvragen ontvangen, die alle 23
zijn toegekend. Met een totaal van € 4.608 zijn we binnen het in de begroting
opgenomen bedrag van € 5.000 gebleven. Een viertal toekenningen is begin 2017
uitgekeerd (€ 668).

Kosten beheer en administratie
De totale kosten voor beheer en administratie bedragen € 572,52 en bestaan uit:
FIN contributie
In 2016 is de minimale contributie van € 400 betaald. FIN is de belangenvereniging
voor vermogensfondsen in Nederland.
Bankkosten
Dit zijn kosten voor de betaalrekening bij de ING Bank, totaal € 115,02.
Administratiekosten:
Dit zijn kopieer-, porto- en telefoonkosten die samenhangen met het behandelen van
de aanvragen door bestuursleden, totaal € 57,50.

Begroting 2017
Giften
De verwachte giften in 2017 bedragen € 11.250 (2016: € 6.250).
De stijging van € 5.000 komt voor rekening van een nieuwe (meerjarige) donateur.
Uitkeringen
De uitkeringen voor 2017 zijn begroot op € 11.250 (2016: € 5.000).
Dit bedrag is gebaseerd op het beleid dat de hoogte van de uitkeringen wordt
bepaald door de het bedrag aan ontvangen giften in het voorgaande jaar, in dit geval
€ 6.250. In afwijking hiervan is besloten om de bijdrage van de nieuwe donateur
(€ 5.000) al aan de begroting voor 2017 toe te voegen, waarmee het totaal uitkomt
op € 11.250.
Administratiekosten
De begrote kosten voor 2017 bedragen € 600 (2016: € 600).

