Financieel jaarverslag 2010
Stichting Marjan Rens

Inleiding
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2010 van de Stichting Marjan Rens. De stichting is opgericht op
14 november 2000 en heeft als doelstelling:
♦ een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen
wonend op 'grote hoogte' en in het bijzonder het versterken van de positie van vrouwen binnen deze
groepen.
♦ het ondersteunen van feministisch antropologisch onderzoek van en naar deze bevolkingsgroepen.
Aanleiding voor de oprichting van de stichting is het vroegtijdig overlijden van Marjan Rens, cultureel
antropologe en ontwikkelingswerkster.
Als fondsorganisatie werft de stichting inkomsten waarmee projecten op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling van/naar vrouwen die in het hooggebergte wonen worden gesteund. De inkomsten van de
stichting bestaan hoofdzakelijk uit donaties, subsidies en rente. De uitgaven zijn voornamelijk de
toegekende giften aan ontwikkelings- en onderzoeksprojecten en publiciteitskosten.
Op 31 december 2010 bestond het bestuur van de stichting uit:
•
•
•
•

Marina de Regt, voorzitter
Bernadette Carpay, secretaris
Kees Vissers, penningmeester
Gerard Luttenberg.

Namens het bestuur van de Stichting Marjan Rens,
Kees Vissers,
Penningmeester
Amsterdam, 7 mei 2011
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Financieel kader van de stichting Marjan Rens
De doelstelling van de stichting is om ontwikkelingsprojecten van vrouwen in het hooggebergte te
ondersteunen en om antropologisch onderzoek naar 'bergculturen' te stimuleren. De stichting doet dit
onder andere door het beschikbaar stellen van giften. In 2001 heeft het bestuur van de stichting de
financiele kaders van het beleid vastgesteld:
2. De stichting heeft een vaste algemene reserve van € 18.249,78.
3. Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit:
a. rente over de algemene reserve
b.overige rentes
c. donaties
d.subsidies
e. overige inkomsten
4. Het resultaat (= inkomsten - uitgaven) over "jaar 1" is in "jaar 2" beschikbaar voor giften. Het
resultaat wordt opgenomen in de Reservering fondsen. Op deze manier heeft de stichting in het
lopende jaar inzicht en zekerheid over de voor giften beschikbare middelen.
5. Het resultaat over "jaar 2" is beschikbaar voor giften in "jaar 3", enz…
6. Binnen de financiële mogelijkheden streeft de stichting er naar om jaarlijks zowel onderzoeks- als
ontwikkelingsprojecten te steunen.
a. Voor onderzoeksprojecten is per aanvraag maximaal € 750,- beschikbaar;
b.Voor ontwikkelingsprojecten is per aanvraag maximaal € 1.500,- beschikbaar;

3

Financieel resultaat 2010
Uitgekeerde giften ten laste van reserveringen
De stichting heeft in 2010 voor een bedrag van € 10.480,- aan giften toegekend.

Ontwikkelingsprojecten
Onderzoeksprojecten

Toegekend
bedrag
€ 7.000,00
€ 3,480,00

Totaal

€10.480,00

Aantal toegekende
aanvragen
6
5
11

Resultaat van de winst/verlies-rekening
Het door de stichting ontvangen bedrag aan donaties is in 2010 € 4.388,58. Tezamen met de ontvangen
rente leidt dit tot een positief resultaat van € 4.286,10. Conform het door het bestuur vastgestelde
financieel beleid van de stichting, is dit resultaat in de balans toegevoegd aan de "Reservering Fondsen"
dat in 2011 beschikbaar is voor giften aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Een deel van de
donaties is specifiek bedoeld voor giften aan de Taprizaschool in Nepal. Dit is ook als zodanig in het
verslag opgenomen.
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Balans
Balans per 31 december 2010

Balans per 31 december 2009

In euro's

In euro's

bezittingen
postbank
asnbank
nog te ontvangen

2010
688,62
30.023,80
732,85

Totaal

31.445,27

bezittingen
postbank
asnbank
nog te ontvangen

2009
2.813,17
33.792,65
1.033,35

37.639,17

schulden
toezeggingen fondsen (Tapriza)
reservering fondsen
Eigen vermogen

2010 schulden

2009

1.145,00 toezegging fondsen (Tapriza)
12.050,49 reservering fondsen
18.249,78 eigen vermogen

1.645,00
17.744,39
18.249,78

Totaal

31.445,27

37.639,17

Toelichting op de balans
Bezittingen
Postbankrekening
Het opgenomen bedrag bij de postbankrekening is de stand per 31 december 2010.
1.

2. bankrekening
Het opgenomen bedrag bij de ASN-bankrekening is de stand per 31 december 2010.
3. Nog te ontvangen
Betreft de rente op de ASN-spaarrekening 2010, maar op 31 december nog niet was ontvangen. De rente
wordt in januari door de ASN-bank bijgeboekt.
Schulden
4. Reservering fondsen
Vanuit de Reservering Fondsen worden in het navolgende jaar de giften toegekend aan onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten.
Uitgekeerde giften
In 2010 zijn er zes giften aan een ontwikkelingsproject toegekend:
Bolivia:Een bedrag van € 1.500,- aan SIAB
Nepal: Een bedrag van € 500,- aan de Taprizaschool
Peru:

Een bedrag van € 500,- aan de stichting Por-Eso
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Peru: Een bedrag van 5 1.500,- aan de stichting Ayni Peru Holanda
Jemen: Een bedrag van € 1.500,- aan de stichting Millenium
China: Een bedrag van 5 1.500,- aan de stichting Ridzgin/Vista Project
In 2010 zijn 5 giften toegekend aan onderzoeksprojecten/stages voor een totaal bedrag van € 3.480,-.

Reservering Fondsen
Stand reservering 1-1-2010
Uitgaven ontwikkelingsprojecten
Uitgaven onderzoeksprojecten

: € 17.744,39
: € 6.500,00 -/: € 3.480,00 –/-

Restant reservering
Toevoeging 2010
Stand reservering 1-1-2011

: € 7.764,39
: € 4.286,10
: € 12.050,49

5. Reservering Taprizaschool
Een deel van de ontvangen donaties is specifiek bedoeld voor de ondersteuning van de Taprizaschool in
Nepal. Vanuit deze reservering worden in het navolgende jaar de giften toegekend aan (projecten van)
de Taprizaschool. De stichting werkt hierbij samen met de Tapriza Verein in Zwitserland. In 2010 is een
bedrag van € 500,- toegekend aan de Taprizaschool.
Reservering Taprizaschool
Stand reservering 1-1-2009
Uitgaven 2010
Stand per 1-1-2011

: € 1.645,00
: € 500,00
: € 1.145,00

6. Algemene Reserve
De Algemene Reserve is het vaste eigen vermogen van de stichting. De rente op deze algemene reserve
is het basiskapitaal van de stichting om giften te kunnen toekennen.
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Winst- & Verliesrekening
Winst- & Verliesrekening 2010
Inkomsten
Donaties
Rente
jan en ria 50 jaar getrouwd
totaal inkomsten

2010 inkomsten
4.388,58 donaties
732,85 rente
5.121,43 totaal inkomsten

2009
5.727,53
1.033,35
2.345,00
9.105,88

Uitgaven
Nieuwsbrieven
Organisatiekosten
Diversen

2010 uitgaven
-698,19 nieuwsbrieven
-137,14 organisatiekosten
diversen

2009
-2.095,63
-137,35
–125,00

totaal uitgaven

-835,33 totaal uitgaven

-2.357,98

Resultaat

4.286,10 resultaat

6.747,90

Toelichting Winst- & Verliesrekening 2010
Inkomsten
1. Donaties
De stichting heeft in 2010 een bedrag van € 4.388,58 aan donaties ontvangen.
2. Rente
De hier vermelde rente-inkomsten betreffen de over 2010 betaalde en (nog te) ontvangen rente.
Uitgaven
3. Nieuwsbrieven
Minimaal èèn maal per jaar brengt de stichting een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief doet de stichting
verslag van zijn activiteiten en informeert het de donateurs en andere belangstellenden over de
voortgang van projecten. Met de nieuwsbrief houdt de stichting de gedachten aan Marjan levend. De
nieuwsbrief is in 2010 twee keer verschenen: in mei en in oktober.
4. Organisatiekosten
Organisatiekosten betreft onder andere de inschrijving bij de kamer van koophandel, kosten van het
geldverkeer (onder andere transactiekosten voor overschrijvingen naar het buitenland).
5. Resultaat 2010
Het resultaat van de stichting over 2010 is toegevoegd aan de reservering fondsen algemeen.
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