Feitsma Fûûns Foar it Frysk
1.Financieel Jaarverslag per 31 december 2016
De rekeningsaldi bedragen op
Betaalrekken FB/RABO
Spaarrekken FB/RABO
Spaardeposito’s FB/RABO
Triodos Betelrekken
Triodos Rendemintrekken
ASN Spaarrekken
ASN Beleggingsrekening
ASN Belegging waarde
Saldo

1 januari 2016 en op
€
2804,23
€ 141181,90
€ 58052,04
€
561.39
€ 100680,88
€ 52824,29
€ 10315.85
€ 48537,00
____________
€ 414957,58

Netto-daling 2014 volgens bankboeken

31 december 2016
€ 50637.06
€ 136913,69
€
0
€
443.69
€ 100831.90
€ 53325.9
€ 10382,€ 47239.25
__________
€ 399773,49

€ 15184,09

2.

Samenvatting 2015 uit grootboek
Ontvangen
Onkosten banken
Bestuurskosten
Onkosten Algemeen
Verstrekte subsidies
2000,00
Reiskosten bestuur
Renteopbrengsten
2055,26
Beleggingsverlies
Schenkingen
50
bondel en freoneboekje
0
reiskosten als gift
0
_______
Totaal
4105,26
Netto-daling 2015 volgens grootboek

Betaald
393,12
0
198,48
17400,0
1297,75
0
0
________
19289,35

€ 15184,09

-Overzicht rekeningen met IBAN-nummers:
NL51RABO 0132843935 betaalrekening: dit is de lopende rekening voor alle betalingen
NL84RABO 1478362448 spaarrekening
NL56RABO 1478319593 depositospaarrekening (staat op 0)
NL39TRIO 0212499661 betaalrekening Triodos
NL59TRIO 2000248489 spaarrekening Triodos
NL89ASNB8804663855 spaarrekening ASN
NL75ASNB 0847 0768 03 beleggingsrekening ASN

Toelichting:

-Rentebijschrijvingen over 2015 hebben per 1 januari 2016 plaatsgevonden en worden derhalve in
2016, dus nu, verantwoord. De rente-opbrengsten over 2016 worden begin januari 2017
bijgeschreven en dan pas geboekt als inkomsten over het jaar 2017
Het deposito van de depositorekening is vrijgekomen (en naar de betaalrekening gegaan). Gezien de
extreem lage rentestanden heb ik dat voorlopig maar zo gelaten.
Duidelijk is dat de beurs het in 2016 voor ons slecht heeft gedaan en de rentes op de
spaarrekeningen zeer weinig opleveren. Sinds november gaat het weer wat beter. Verlies is nu nog €
2480,77 gerekend vanaf de inleg van € 50.000,-. Dat fictieve verlies is overigens we € 9100,- geweest.
-De bedragen in die in achtereenvolgende jaren aan subsidies zijn verstrekt, zijn de volgende:
2006 €
1600,2007 €
0,2008 €
3800,2009 €
4900,2010 €
5460,2011 €
6740,2012 €
6200,2013 €
5040,2014 €
14580,- (excl.bondel)
2015 €
9690,- (excl. Bondel en freoneboekje)
2016 €
15400,In 10 jaar is voor € 73410,- subsidie verstrekt.
-Bestuurskosten zijn er in 2016 niet gemaakt of privé betaald.
-Geen van de bestuursleden heeft gebruik gemaakt van de fiscale regeling ‘reiskosten, die weer als
gift worden geschonken’ gebruik gemaakt.
Het bedrag aan verstrekte subsidies van € 15400,- is nu veel hoger dan het rendement/rentebedrag
van € 2055,26 - € 1297,75 = € 757,51 (= 0,18255% aan rendement). Nu teren we dus echt in. Bij ca
4% rendement op vermogen hadden we quitte gespeeld. Dit komt grotendeels door de huidige
situatie in Europa. Het oude beleid ( subsidies ter hoogte van het rendement en af en toe extra een
groot project, waardoor we toch wat interen) is dus niet vol te houden. Het interen wordt
geaccepteerd. Er wordt in verband met LF 2018 minder hard gestuurd op een limiet aan
jaarsubsidies. Dat is een bewuste keuze, die we na 2019 herbezien.
2 januari 2017
Ponghâlder

Michiel A. de Ruiter

