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Financieel verslag 2014  maart 2015 

 

Algemeen 

Het jaar 2014 heeft in het kader gestaan van het 100-jarig bestaan van rijwielpaden 

in Gooi- en Eemland. De stichting heeft dit gevierd met een feestelijke bijeenkomst 

voor begunstigers en genodigden op 24 mei 2014. De kosten gemaakt bij deze 

gelegenheid zijn volledig gedekt door de eerder gevormde jubileumreserve. Het 

exploitatieresultaat is dit jaar negatief door (toegezegde) subsidiebedragen ter 

grootte van € 48.000. 

 

Baten 

Donaties en giften waren lager dan in 2013 door met name natuurlijk verloop.  

De stichting heeft in 2014 geen bedragen ontvangen uit nalatenschappen (erfenissen 

of legaten); de jaarlijkse uitkering van (publicatie)rechten verworven uit een eerdere 

erfenis staan verantwoord onder Overige baten. Het restant van de jubileumreserve 

(€ 2.236) is vrijgevallen ten gunstige van Overige baten. De Rentebaten zijn dit jaar 

ruim lager na de verkoop van de RaboBank Ledencertificaten in 2013. 

 

Lasten 

De Kosten eigen fondswerving zijn dit jaar relatief hoog door publiciteitskosten ten 

behoeve van het jubileum (drukkosten, etc.) die niet ieder jaar worden gemaakt. 

 

 

Staat van baten en lasten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland

2013 2014

Baten

Donaties en giften - Ontvangen van begunstigers € 3.487,20        € 3.228,10        

Nalatenschappen - Erfenissen en legaten € 129.062,55    € -                   

Baten uit eigen fondswerving € 132.549,75   € 3.228,10        

Dividend Rabobank ledencertificaten € 4.345,20        

Rentebaten € 2.398,63        € 1.961,26        

Rentebaten en baten uit beleggingen € 6.743,83        € 1.961,26        

Overige baten € 334,50           € 2.545,33        

Som van de baten € 139.628,08    € 7.734,69        

Lasten

Bestedingen aan doelstelling € -                  € 47.610,01     

Kosten eigen fondswerving € 143,40           € 778,67           

Kosten van beleggingen € 5.202,00        

Kosten beheer en administratie € 240,76           € 333,77           

Som van de lasten € 5.586,16        € 48.722,45      

Resultaat € 134.041,92    € -40.987,76    
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Besteding aan doelstelling 

In 2014 is voor een totaal van € 48.000 aan subsidies toegezegd, waarvan € 30.000 

beschikbaar is gesteld  voor verbetering van bestaande paden, € 17.000 voor de 

aansluiting aan de nieuwe Ecobrug Laarderhoogt en een bijdrage van € 1.000 ten 

behoeve van een informatiepaneel bij de natuurbrug. De toegezegde subsidie voor 

verbetering van paden is al uitgekeerd (€ 29.610; restant van € 390 weer ten gunste 

van Besteding aan doelstelling); eind 2014 is nog een bedrag van € 18.000 

uitkeerbaar.  

 

Kengetalllen 

De getoonde kengetallen, die in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving inzake 

Fondswervende instellingen (RJ 650) worden genoemd, zijn bedoeld als een 

vergelijkingsmogelijkheid tussen goede doelen onderling. Omdat in ons geval 

toezegging van subsidies niet parallel loopt aan de inkomsten van de stichting is het 

kengetal Bestedingen hoog uitgekomen in 2014. De Kosten eigen fondswerving zijn 

24,1% van de baten uit eigen fondswerving.  

 

 
 

Balans 

Met ingang van 2016 dienen fondswervende instellingen ook een formele 

balansopstelling te rapporteren. Tot nu liet de stichting alleen een specificatie van de 

vermogenscomponenten zien, waaruit  overigens ook de balans kon worden afgeleid.  

Onderstaand treft u de balansopstelling aan. 
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Kengetallen 2013 2014

Bestedingen aan doelstelling als % van totale baten 0,0% 615,5%

Kosten eigen fondswerving als % van baten uit eigen fondswerving 0,1% 24,1%

Balans van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland

2013 2014

Bankrekeningen € 406.040,79    € 378.203,41    

Toezeggingen (verplichtingen) € -4.885,02       € -18.000,00    

Crediteuren € -                   € -35,40             

Vrij vermogen € 401.155,77    € 360.168,01    
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