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Financieel verslag 2016  mei 2017 

 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat is in 2016 positief met een saldo van bijna € 4.500. 
 

 
 
Baten 
Donaties en giften (Baten eigen fondswerving) lagen in 2016 licht lager dan in 2015. 
 
In 2016 is de aankondiging ontvangen van medegerechtigheid tot een erfenis. De 
hoogte van de te verwachten uitkering was nog niet concreet door de 
notaris/executeur te noemen.  
In 2016 zijn geen bedragen ontvangen uit nalatenschappen (erfenissen en legaten).  
 
De Rentebaten zijn zoals in het vorige verslag al gemeld ca. € 1.200 lager uitgekomen 
dan het jaar ervoor. Dit is volledig het effect van de verder gedaalde rentepercentages. 
Ook voor het komende jaar verwachten we, bij gelijk saldo, weer een daling in de orde 
van € 1.100. 
 
Onder Overige baten staat de periodieke uitkering van (publicatie)rechten verworven 
uit een eerdere erfenis verantwoord, alsmede in 2016 een retour ontvangen bedrag 
dat nog toekwam aan de voormalige Rijwielpadenvereniging.  
 

Besteding aan doelstelling 

In 2016 zijn geen gelden beschikbaar gesteld aan de primaire doelstelling van de 
stichting. De reden hiervoor heeft te maken met de bestuurlijke situatie van het Goois 
Nauurreservaat (GNR), die naast beheer en onderhoud normaliter ook zorg draagt 
voor de uitvoering van speciale projecten.  
 

 

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

2015 2016

Baten

Baten uit eigen fondswerving € 3.195,50       € 3.092,82       

Rentebaten € 2.947,13       € 1.739,14       

Overige baten € 1.049,61       € 115,00           

Som van de baten € 7.192,24        € 4.946,96        

Lasten

Bestedingen aan doelstelling € 500,00           € -                 

Kosten eigen fondswerving € 496,43           € 289,44           

Kosten beheer en administratie € 240,74           € 166,49           

Som van de lasten € 1.237,17        € 455,93           

Resultaat € 5.955,07        € 4.491,03        
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Overige lasten 

De Kosten eigen fondswerving kennen dit jaar geen bijzondere uitgaven.  
De Kosten van beheer en administratie hebben vooral betrekking op bankkosten. 
 

Balans 

Het balanstotaal, het totaal van de bankrekeningen en het vrije vermogen per 
jaareinde 2015 en 2016 zijn gelijk aan elkaar. Er zijn geen andere balansposten. 
 
Onderstaand treft u de opstellingen van balans en vrij vermogen aan. 
 

 
 

 

 
 
Opmerking: Met ingang van 2016 dienen fonds wervende instellingen ook een formele 
balansopstelling te rapporteren. De stichting toont deze informatie al sinds het verslag 
over 2014.  
 

Kengetalllen 

De 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 laag uitgekomen in 2015 en nihil in 2016. 
De Kosten eigen fondswerving zijn 9,4% (2015: 15,5%) van de baten uit eigen 
fondswerving.  
 

 
 
 
 
 

Balans van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland

2015 2016

Bankrekeningen € 366.123,08   € 370.614,11   

Toezeggingen (verplichtingen) € 0,00                € 0,00                

Crediteuren € -                  € -                  

Vrij vermogen € 366.123,08   € 370.614,11   

Specificaties vermogenscomponenten van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi en Eemland

2015 2016

Vrije reserves

Beginstand jaar € 360.168,01    € 366.123,08    

Dotatie uit resultaatverdeling € 5.955,07        € 4.491,03        

Vrije reserves  - Eindstand jaar € 366.123,08    € 370.614,11    

Kengetallen 2015 2016

Bestedingen aan doelstelling als % van totale baten 7,0% 0,0%

Kosten eigen fondswerving als % van baten uit eigen fondswerving 15,5% 9,4%
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De lasten die niet ten behoeve van paden zijn gemaakt, zijn een fractie van het 
beginvermogen en het laatst getoonde percentage indiceert dat de lopende kosten van 
de stichting ruim gedekt worden uit andere inkomsten dan uit Baten uit eigen 
fondswerving (donaties, etc.).  
 

Tenslotte 

Er zijn op moment van uitbrengen van dit verslag geen subsidie-toezeggingen gedaan.  
De laatste stand van zaken van de toegezegde en uitbetaalde bedragen ten behoeve 
van het rijwielpadenbestand is gedurende het jaar te zien op onze website. 
 
Geïnteresseerden kunnen het Bestuursverslag en het Financieel verslag 2016, samen 
het Jaarverslag 2016, vinden op onze website.  
 

Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland Bestuur Jan Willem Gast, voorzitter 
Marianne Philipslaan 2, 1403 GL  Bussum   Henk Uunk, secretaris 
e-mail adres: rpfonds.GenE@gmail.com   Johan Drost, penningmeester 
 
www.rijwielpadenGooienEemland.nl KvK 4119 4355 

 IBAN reknr NL90 RABO 0308 4800 66 

Lasten, niet ten behoeve van paden, als % van begin-vermogen 0,2% 0,1%

Lasten, niet ten behoeve van paden als % van rente- en overige baten 18,4% 24,6%
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