Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Beknopt financieel verslag 2013

maart 2014

Algemeen
De stichting heeft in 2013 via twee erfenissen in totaal € 129.392 ontvangen.
De jaarlijkse bijdragen van ca. 200 begunstigers zijn ca. € 3.500, gemiddeld € 17,50.
Aan de kostenkant zijn er eenmalige effecten door het besluit van het bestuur om het
liquiditeitsbeleid van de stichting conform dat van de voormalige vereniging te volgen en
als gevolg daarvan de Rabo Ledencertificaten te verkopen; een en ander staat in de
Toelichting nader verklaard.
Tevens wordt inzage gegeven in een aantal kengetallen.
Staat van baten en lasten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland
2012
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Som van de baten
Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Kosten van beleggingen
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Resultaat

2013

€
€
€
€

5.377,85
6.370,37
11.748,22

€
€
€
€

132.549,75
6.743,83
334,50
139.628,08

€
€

4.791,15
551,59

€
€

5.723,15
11.065,89

€
€
€
€
€

143,40
5.202,00
240,76
5.586,16

€

682,33

€

134.041,92

Specificaties vermogen componenten

2012

2013

Jubileum reserve - Eindstand jaar

€

5.000,00

€

4.885,02

Vrije reserves - Eindstand jaar

€

267.113,85

€

401.155,77

Vermogensvergelijking
Alle vermogenscomponenten - Saldo 01-01
Mutaties reserves
Dotatie uit resultaatverdeling
Alle vermogenscomponenten - Saldo 31-12

€
€
€
€

223.016,84
20.933,92
682,33
272.113,85

€
€
€
€

272.113,85
-114,98
134.041,92
406.040,79

Kengetallen
Lasten, niet ten behoeve van paden
(% van begin-vermogen)
Lasten, niet ten behoeve van paden (% van baten uit vermogen+ overige)

2012
2,6%
89,8%

2013
2,0%
76,9%
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Toelichtingen
Fusie met Rijwielpadenvereniging
De fusie tussen Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland en de Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland heeft medio 2012 plaats gevonden.
Bij de fusie is door de vereniging een netto vermogen ingebracht van € 53.414,68 en zijn
daarnaast betalingen gedaan t.b.v. de stichting ter grootte van € 27.480,76; de bruto
inbreng van de vereniging was dus € 80.895,44.
Onderdeel van de inbreng is ook geweest een jubileumreserve waarvan in 2013 al € 115
is gebruikt, zodat de eindstand 2014 uitkomt op € 4.885. De viering van 100 jaar
rijwielpaden, inclusief extra publicitaire kosten, kan naar verwachting volledig worden
bekostigd uit deze bestaande voorziening.
Uitgaven 2012 voor beheer en administratie
In het fusiejaar 2012 zijn eenmalige extra kosten gemaakt voor de informatievoorziening
aan de begunstigers en voor de fusie zelf. Van de totale kosten beheer en administratie
van € 5.723 bedroegen de directe fusiekosten € 3.928.
Financiële middelen
In 2013 is besloten afscheid te nemen van de Rabo Ledencertificaten die boven pari
waren aangeschaft; de afslag tot nominale waarde bij verkoop bedroeg € 5.052.
Kengetallen
Doelstelling van het bestuur is de lasten zo laag mogelijk te houden voor zover niet direct
ten gunste van de rijwielpaden. De kosten van eigen fondswerving betreffen merendeels
correspondentiekosten in brede zin.
Vooruitzichten
In 2014 en 2015 zullen naar verwachting diverse projecten financieel worden
ondersteund conform de doelstelling van de stichting. Daarbij wordt vooraf een heldere
kostenraming van de uitvoerenden gevraagd en vindt afrekening achteraf plaats op basis
van een heldere verantwoording, zoals vooraf afgesproken.
Tenslotte
Begunstigers hebben een uitvoeriger versie van het Financieel verslag 2013 ontvangen.
Indien u ook begunstiger wilt worden, dan kunt u zich aanmelden op onze website
www.RijwielpadenGooienEemland.nl, Contact pagina.
Indien u overweegt nu of in de toekomst een bedrag te schenken of na te laten, dan kunt
u zich tot ons wenden (periodieke schenking) of een notaris (legaat/testament).
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