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Toelichting bij de jaarrekening 2014
Het boekjaar 2OL4 is het eerste volle kalenderjaar waarin de stichting werkzaam was. ln 201-3 is het
gebouw Foksdiep 4 aangekocht en is ook in de inrichting geïnvesteerd tot een bedrag van
€23.409,52 .ln2OL4 is in de inrichting nog eens € 5.638,60 geïnvesteerd, zodat in totaal €29.048,12
is uitgegeven. Deze investering is geactiveerd en wordt in L5 jaar afgeschreven, voor het eerst ten
laste van het boekjaa r 20L4. Het is niet te verwachten dat er nog grote bedragen zullen volgen.
Het gebouw Foksdiep 4 is gekocht voor € 135.000,- . De aanschafwaarde van dit gebouw is
geactiveerd, dit bedrag wordt in 40 jaar afgeschreven, voor het eerst ten laste van het boekjaar 2014.
De hele collectie aan boeken, de kern en het bestaansrecht van de stichting was eind 2013 pro
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memorie gewaardeerd. Het is beter dit te waarderen, al is het maar op € 1.- om tot uitdrukking te
brengen dat er wel degelijk een financiële waarde schuilt in dit bezit, al is het moeilijk dit in geld uit
te drukken of de waarde in geld te realiseren. Een opwaardering met € 1.- is opgenomen in de
baten. Van verkopen van doublures is in 2074 nog niets gerealiseerd.
Aan vergoeding voor het gebruik van het gebouw is € 5055,61- ontvangen, geheel van aan de stichting
nauw gerelateerde organisaties. Dit lijkt een stabiele bron van inkomsten te zijn.
Naast vele kleinere bijdragen van vrienden, mecenas en kast/plank donateurs zijn kleinere en enkele
grotere schenkingen ontvangen. Van Astellas Pharma is € 3000 ontvangen als eerste sponsoring met
een vijf jarig contract.

Voor de continuiteit van de stichting is het van het uiterste belang deze inkomstenstroom in stand te
houden. Dit heeft bij het bestuur de grootste prioriteit.
Aan de kostenkant kan aan de "diverse kosten" en gas/water/elektra weínig worden bezuínigd.
De kosten gebouw hebben voor het grootste deel betrekking op eenmalige kosten, zodat verwacht
mag worden dat deze in de toekomst lager zullen uitvallen.

Voor kleine uitgaven als voor koffie en koekjes is een geldkistje aanwezig, de "petty cash", waaruit
iedereen kan nemen zonder verantwoording. Ook kan iedereen er wat in storten zonder
verantwoording. Een administratie wordt hierover niet bijgehouden. Bij de start is ten laste van de
stichting hier € 150 in gestort. Het overblijvende saldo is geheel buiten de macht van de stichting en
wordt daarom slechts pro memorie op de balans vermeld.
De afschrijving gebouw en afschrijving inrichting betreffen 2O14 en worden ten laste van het
jaarresultaat 2Ol,4 opgevoerd. Op de balans 2014 worden gebouw en inrichting, de laatste inclusief
de toevoegingen 2014 opgevoerd onder aftrek van de afschrijvingen.
De rente op de twee leningen over het jaar 2OL4 is ook opgevoerd ten laste van het jaar 2014.
Aflossingen op leningen worden niet opgenomen in de lasten van enig jaar.
De betaling van deze rente en de aflossing op de tweede lening is gepland 2 januari 2015.

ln verband met de niet al te ruime liquiditeitspositie van de stichting heeft de geldgever,
Stichting Ondersteuningsfonds aangeboden de betaling uit te stellen tot eind 2015 zonder hiervoor
rente vergoeding te ontvangen.
Het boekjaar 20t4 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.001",39. Voorgesteld wordt dit
resultaat ten laste te brengen van het vermogen van de stichting.

