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Aan het bestuur van  

Stichting Studentenekklesia Amsterdam 

Christoffelkruidstraat 70 

1032 LK AMSTERDAM  

 

 

Deventer, 18 juni 2018 

 

 

Geacht bestuur, 

 

 

Opdracht 

-------- 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 samengesteld op 

basis van de door u verstrekte gegevens waarop wij geen 

accountantscontrole hebben toegepast. 

 

Resultaat 

--------- 

De winst-en-verliesrekening over 2017 sluit met een nadelig resultaat 

van € 22.573 (v.j. nadelig € 21.496). 

Voor een detaillering van het behaalde resultaat verwijzen wij naar de 

bijlagen 2 en 3. 

 

Verwerking resultaat 

-------------------- 

Voorgesteld wordt het nadelig resultaat over 2017 ad € 22.573 ten laste 

te brengen van het vermogen.  

Dit voorstel is reeds in de balans per 31 december 2017 verwerkt. 

 

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen zijn wij graag bereid. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

H.J. Bluemink 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

Algemeen 

-------- 

De balans is opgesteld op basis van historische kosten. 

Indien niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde. De tussen haakjes vermelde bedragen hebben betrekking 

op de waarden per 31 december 2016. 

 

VASTE ACTIVA 

Financiële vaste activa 

----------------------- 

Lening H. Oosterhuis € 95.550 (€ 120.113) 

----------------------------- 

Betreft een in 2002 aan de heer H. Oosterhuis te Amsterdam verstrekte 

lening, oorspronkelijk groot € 317.646. 

In 2017 is € 24.563 afgelost. 

De condities van deze lening zijn als volgt: 

- de maandelijkse annuïteit bedraagt € 2.249; 

- de rente bedraagt 2,5% per jaar vast tot 1 september 2020; 

- gestelde zekerheid: 2e hypotheek op het woonhuis Van Eeghenstraat 48  

  te Amsterdam.  

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

----------- 

Overige vorderingen en overlopende activa € - (€ -) 

--------------------------------------------- 

                                                 31-12-2017  31-12-2016 

                                                 ----------  ---------- 

rente                                            €        -  €        - 

overige                                          "        -  "        - 

                                                 ----------  ---------- 

                                                 €        -  €        - 

                                                 ==========  ========== 

 

Liquide middelen € 66.084 (€ 74.071) 

-------------------------                        31-12-2017  31-12-2016 

                                                 ----------  ---------- 

ING, rekening-courant, 787, 875                  €    5.738  €    5.161 

ING, spaar, 875                                  "        -  "    1.839 

ABN/AMRO, rekening-courant, 580                  "      419  "      345 

ABN/AMRO, spaarrekening, 283                     "   59.927  "   66.726 

                                                 ----------  ---------- 

                                                 €   66.084  €   74.071 

                                                 ==========  ========== 
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EIGEN VERMOGEN 

Vermogen € 3.209 (€ 25.782) 

----------------                   

stand per 1 januari 2017                                     €   25.782 

resultaat 2017                                               " – 22.573 

                ---------- 

stand per 31 december 2017                                   €    3.209 

               ========== 

 

VOORZIENINGEN 

Pensioenvoorziening € 153.678 (€ 163.716) 

----------------------------- 

Het betreft pensioenverplichtingen ten behoeve van de heer  

H. Oosterhuis te Amsterdam. 

Het oudedagspensioen bedraagt vanaf 1 januari 2000 € 34.032 per jaar. 

Er is geen weduwepensioen toegezegd. 

Het pensioen is niet geïndexeerd. 

 

Het verloop van de pensioenvoorziening is in 2017 als volgt geweest: 

 

stand per 1 januari 2017                                     €  163.716 

bij: toevoeging 2017                                         "   23.994 

                                                             ---------- 

                                                             €  187.710 

af: uitbetaald in 2017                                       "   34.032 

                                                             ---------- 

stand per 31 december 2017                                   €  153.678 

                                                             ========== 

 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een rekenrente van 4% en van de 

sterftetabel GBM/GBV 2003/2008. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN        

Loonbelasting € 556 (€ 564) 

-------------------                              31-12-2017  31-12-2016 

                                                 ----------  ---------- 

december                                         €      556  €      564 

         ==========  ========== 

                                               

Overige schulden en overlopende passiva € 4.191 (€ 4.122) 

-----------------------------------------------  

                                                 31-12-2017  31-12-2016 

                                                 ----------  ---------- 

H. Oosterhuis                                    €    3.791  €    3.722 

accountantskosten                                "      400  "      400 

                                                 ----------  ---------- 

                                                 €    4.191  €    4.122 

                                                 ==========  ========== 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

De financiële baten en -lasten zijn als volgt: 

 

Ontvangen rente:                                       2017        2016 

                                                 ----------  ---------- 

lening H. Oosterhuis                             €    2.722  €    3.328 

ABN/AMRO, spaarrekening                          "        6  "       79 

                                                 ----------  ---------- 

                                                 €    2.728  €    3.407 

         ==========  ========== 

 

De overige opbrengsten zijn als volgt: 

                                                       2017        2016 

                                                 ----------  ---------- 

giften                                           €        7  €        9 

                   ==========  ========== 

 

Bovengenoemde post werd tot en met 2005 geboekt in rekening-courant  

Vereniging Amsterdamse Studentenekklesia (VASE). 

 

De stichting heeft geen werknemers in dienst (v.j. geen).  
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Stichting Studentenekklesia te Amsterdam 

----------------------------------------------------------------------- 

 

                                                 31-12-2017  31-12-2016 

                                                 ----------  ---------- 

VASTE ACTIVA     

Financiële vaste activa 

----------------------- 

Lening H. Oosterhuis                            €    95.550  €  120.113 

             -----------  ---------- 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

----------- 

overige vorderingen en overlopende activa       €         -  €        - 

                                                -----------  ---------- 

 

Liquide middelen                                €    66.084  €   74.071 

----------------                                -----------  ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                -----------  ---------- 

                                                €   161.634  €  194.184 

                                                ===========  ========== 
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                                                             Bijlage 1, 

                                                             ---------- 

                                          bij rapport d.d. 18 juni 2018 

 

Balans per 31 december 2017  

----------------------------------------------------------------------- 

 

                                                31-12-2017   31-12-2016 

                                               -----------  ----------- 

EIGEN VERMOGEN                                       

vermogen                                       €     3.209  €    25.782 

                                 -----------  ----------- 

 

VOORZIENINGEN 

pensioenvoorziening                            €   153.678  €   163.716 

                                               -----------  ----------- 

 

                                                

KORTLOPENDE SCHULDEN  

loonbelasting                                  €       556  €       564 

overige schulden en overlopende passiva        "     4.191  "     4.122 

                                               -----------  ----------- 

                                               €     4.747  €     4.686 

                                               -----------  ----------- 

 

 

 

 

 

 

 

                                               -----------  ----------- 

                                               €   161.634  €   194.184 

                                               ===========  =========== 



 7 

                                                             Bijlage 2, 

                                                             ---------- 

                                          bij rapport d.d. 18 juni 2018 

Stichting Studentenekklesia te Amsterdam 

----------------------------------------------------------------------- 

Winst-en-verliesrekening over 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

                                                      2017         2016 

                                               -----------  ----------- 

BATEN 

financiële baten en -lasten                    €     2.728  €     3.407 

overige opbrengsten                            "         7  "         9 

                                               -----------  ----------- 

                                          (A)  €     2.735  €     3.416 

                                               -----------  ----------- 

KOSTEN 

afschrijvingen                                 €         -  €         - 

dotatie pensioenvoorziening                    "    23.994  "    23.626 

algemene kosten                                "     1.314  "     1.286 

                                               -----------  ----------- 

                                          (B)  €    25.308  €    24.912 

                                               -----------  ----------- 

                            

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING (A-B) €  - 22.573  € -  21.496  

buitengewoon resultaat                         "         -  "         - 

                                               -----------  ----------- 

RESULTAAT                                      €  - 22.573  € -  21.496 

                                               ===========  =========== 
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                                                             Bijlage 3, 

                                                             ---------- 

                                          bij rapport d.d. 18 juni 2018 

 

Stichting Studentenekklesia te Amsterdam   

----------------------------------------------------------------------- 

Kostenspecificatie over 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Dotatie pensioenvoorziening                           2017         2016  

---------------------------                    -----------  ----------- 

                        

pensioenvoorziening H. Oosterhuis              €    23.994  €    23.626

                                -----------  ----------- 

 

Algemene kosten                          

---------------                         

bestuurs- en representatiekosten               €         -  €         - 

accountantskosten                              "     1.028  "       908 

bankkosten                                     "       291  "       322 

overige kosten                                 "  -      5  "        56 

                           -----------  ----------- 

                                               €     1.314  €     1.286 

                                               ===========  =========== 
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Bijlage 4, Overzicht hypotheek heer Oosterhuis 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

per 1-jan 2017 

  

120.113,25 

  rente januari 

  

250,24 

  

250,24 

netto pensioen 

  

2.279,61 

   

     

-2.029,37 

  per 31-jan 

   

118.083,88 

  rente 

   

246,01 

  

246,01 

netto pensioen 

  

2.279,61 

   

     

-2.033,60 

  per 28-feb 

   

116.050,27 

  rente 

   

241,77 

  

241,77 

netto pensioen 

  

2.279,61 

   

     

-2.037,84 

  per 31-mrt 

   

114.012,44 

  rente 

   

237,53 

  

237,53 

netto pensioen 

  

2.279,61 

   

     

-2.042,08 

  per 30-apr 

   

111.970,35 

  rente 

   

233,27 

  

233,27 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.037,67 

  per 31-mei 

   

109.932,68 

  rente 

   

229,03 

  

229,03 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.041,91 

  per 30-jun 

   

107.890,77 

  rente 

   

224,77 

  

224,77 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.046,17 

  per 31-jul 

   

105.844,60 

  rente 

   

220,51 

  

220,51 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.050,43 

  per 31-aug 

   

103.794,17 

  rente 

   

216,24 

  

216,24 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.054,70 

  per 30-sep 

   

101.739,47 

  rente 

   

211,96 

  

211,96 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.058,98 

  per 31-okt 

   

99.680,49 

  rente 

   

207,67 

  

207,67 

netto pensioen 

  

2.270,94 

   

     

-2.063,27 

  per 30-

11 

    

97.617,21 

  rente 

   

203,37 

  

203,37 

netto pensioen 

  

2.270,94 

  

2.722,35 

     

-2.067,57 

  per 31-12-2017 

   

95.549,64 

   


