Toelichting Balans 31-12-2016
Eigen Vermogen (EV): het batig saldo 2015 is toegevoegd aan de voorziening juridische biijstand.
Het EV is in 2016 met 100 euro gecorrigeerd, in verband met overbodige reservering op de rekening couranten
Nog te ontvangen: dit betreft de nog te ontvangen rente van de ASN spaarrekening, en een verrekening met St.
Stoutenburg over 2016, mbt voorgeschoten klein onderhoud.
Voorziening juridische bijstand
Het batig resultaat 2015 van € 3.884 is toegevoegd aan deze voorziening. Saldo per 1/1/2016 € 5.709.
Dit bedrag werd in 2016 geheel aangesproken. Vanuit de exploitatie moest € 2.810 bijgepast worden.
NB. Dit betreft de helft van de totale juridische kosten. De andere helft wordt gedragen door St. Stoutenburg.
Fonds Voortzetting
Het verloop van het fonds is in 2016 als volgt:
Beginsaldo
Af: uitkering 2016
Bij: rentetoevoeging

139.985
-25.000
700
115.685

Bestemming nadelig resultaat
In de bestuursvergadering van 1 maart 2017 is besloten en het nadelig resultaat ten laste te brengen
van het Eigen Vermogen.
Toelichting V&W 2016
Baten
Giften: de opbrengst aan giften is groter dan verwacht, vanwege enkele eenmalige grote giften.
Donateurs: het aantal neemt geleidelijk af, of door stoppen, of door overlijden.
Verkoop boeken en brochures: het jubileumboek bracht meer op dan verwacht.
Rente: de rente opbrengsten zijn weer minder, vooral omdat de rente in 2016 nog weer lager is geworden,
anderzijds omdat de liquiditeit langzaam wat terugloopt.
Lasten
Klein onderhoud: de kosten vielen in het boekjaar 2016 mee.
Wel is er een radiator in de huiskamer vervangen.
Voorlichting en publiciteit: Met name de Koetsier; de kosten 2016 zijn echter wel ongeveer gelijk aan die van 2015.

Toelichting begroting 2017
Advieskosten
Betreft kosten voor juridische bijstand.
Voorlichting en publiciteit
Deze begrotingspost zal besteed worden aan de volgende activiteiten:
* Koetsier en herdruk brochures
* Inspiratiedag Blue Zones op 17 juni 2017
* Een film over het leven op Stoutenburg (€ 1.250)
* Overige lezingen en studiedagen
Fonds Voortzetting
Besloten is om voor de begroting 2017 € 10.000 extra te onttrekken uit
het Fonds Voortzetting. De totale onttrekking voor 2017 komt hierdoor op € 35.000.

