
Stichting Jan Zoetelief Tromp  jaarcijfers 2015 
 

  
     
 

Balans per 1 - 1 - 2015 
  Kas, bank 6.190,66 

 
Algemene reserve 6.190,66 

Totaal 6.190,66 
 

Totaal 6.190,66 

     

 

 
Resultaat  2015 

  Inkomsten 
  

Uitgaven 
 Voorschot Fonds 1818  720,00 

 
Website 55,00 

Pictoright licenties/volgrecht 5.326,72 
 

Beheer:(bank.contr.abonn.) 215,81 
Rente 2,22 

 
Engelse vertaling 317,75 

   
Resultaat positief 4.740,38 

   
Reservering Fonds 1818 720,00 

Totaal  6.048,94 
 

Totaal 6.048,94 

     
 

Balans per 31-12- 2015 
  Kas 3,63 

 
Algemene reserve per 1/1  6.190,66 

bank 645,19 
 

Reservering Fonds 1818 720,00 
Spaarrekening  11.002,22 

 
Resultaat 2015 4.740,38 

Totaal 11.651,04 
 

Totaal 11.651,04 

. 
    

 

 
Balans per 1 - 1 - 2016 

  Kas, bank,  11.651,04 
 

Algemene reserve per 31/12  10.931,04 

   
Reservering Fonds 1818 720,00 

Totaal 11.651,04 
 

Totaal 11.651,04 

     
      Toelichting 

 

x De twee subsidieaanvragen voor het project ‘tekst in het gebrandschilderde raam in de Oude Kerk 
of de Andreas kerk te Katwijk’ zijn gehonoreerd, er 2 X € 900,- aangevraagd. Het fonds 1818 heeft al 
een voorschot van € 720,- uitgekeerd. 

x Er is over de verkoop van 9 kunstwerken volgrecht ontvangen. Zowel over verkoop via veilingen als 
kunsthandel. Drie ontvangsten uit Engeland van verkopen uit 2014. Het jaar van ontvangst door de 
stichting is bepalend, mede omdat er onzekerheid en vaak onbekendheid is over verkochte werken. 
 

x Onder beheer vallen de bankkosten, contributie en een abonnement. Met de kosten voor de 
website zijn dat feitelijk de vaste uitgaven, waarbij de bankkosten kunnen variëren.  

x De Professionele Engelse vertaling van de teksten (€ 375,-)  op de website, loopt vooruit op de 
realisatie van de Engelse website. 

x Het positieve resultaat ad € 4.740,38 kan worden toegevoegd aan de algemene reserve, waarbij 
moet worden opgemerkt dat de eigenbijdrage voor het gebrandschilderde raam in de Oude Kerk 
van rond de € 1700,-  ook van die reserve afgaat.  

x Zoals vastgesteld ontvangen bestuursleden geen presentiegelden of andere vergoedingen ten laste 
van de stichting. Zoals ook uit het resultaat blijkt. 
 

ꔘ 


