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Doel
De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en
voorts van al datgene, wat tot de bloei van die universiteit kan strekken, onder meer door:
Ø het geven van financiële steun voor buitenlandse studiereizen en het houden van
voordrachten op internationale wetenschappelijke congressen door gevorderde
studenten;
Ø het verlenen van financiële steun ten behoeve van de organisatie van (inter)nationale
wetenschappelijke congressen en voordrachten aan de Rijksuniversiteit Groningen;
Ø het subsidiëren van excursies door studenten, gericht op en in het belang van hun
studie, en van culturele en sportieve activiteiten van studenten in verenigingsverband;
Ø het geven van financiële steun aan tentoonstellingen en wetenschappelijke publicaties
die van belang zijn voor de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen;
Ø het vestigen van bijzondere leerstoelen;

Aanmelding als donateur
De Stichting kent gewone donateurs, studentdonateurs en donateurs voor het leven.
Ø Gewone donateurs dragen ten minste €25 per jaar bij.
Ø Donateurs voor het leven doneren eenmalig een bedrag van ten minste €1500.
Ø Studentdonateurs zijn studenten, ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen, die
€ 4,50 of meer per jaar bijdragen.
Aanmelding online: Op de website van het Groninger Universiteitsfonds onder het menu
‘Ik wil donateur worden’ kunt u zich online aanmelden of een betalingsformulier downloaden.
Daarmee kunt u het GUF machtigen het door u aangegeven donatiebedrag jaarlijks van uw rekening af
te schrijven. De minimale donatie is €25 per jaar.
U kunt zich ook als donateur aanmelden door de donatie over te maken (met vermelding van
adresgegevens) naar de Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen op
bankrekening NL87 INGB 0000873200

Schenkingen
Erfstellingen en legaten
Vrienden van de Groninger Universiteit die het Universiteitsfonds bij testamentaire beschikking
wensen te begunstigen, kunnen de erfstelling of het legaat stellen op naam van ‘de Stichting Groninger
Universiteitsfonds te Groningen’.
ANBI
De stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) is door de Belastingdienst aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen successierecht of
schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het
kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in
verband met schenkingen van onroerende zaken. Door de fiscale vrijstelling kan de schenking geheel
ten goede komen aan de doelstellingen van het GUF. RSIN/ fiscaal nummer 802654629
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Bestuur
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur vergaderde in het verslagjaar 4 keer op 10 januari, 21 maart, 22 mei en 2 oktober
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kwam bijeen op 22 mei. De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het jaarverslag
en de jaarrekening van het GUF over het jaar 2016.
Subsidiebeleid
Het besteedbare subsidiebedrag voor 2017 werd vastgesteld op € 325.000, -- inclusief de kosten voor
infrastructurele ondersteuning (administratie, secretariaat, bankkosten).
Gewone subsidies
Aan gewone subsidies (buitenlandse stages studenten) werd € 73.800, -- toegekend. Daarnaast werd er
een bedrag van € 37.580, -- toegekend voor de organisatie van congressen en de organisatie van
studentengroepsreizen.
Excellente studenten
41 studenten ontvingen een beurs voor een buitenlandse stage op grond van excellente
studieprestaties, het totale bedrag aan toezegging hiervan bedraagt € 41.000, -Daarnaast droeg het GUF € 10.000, -- bij aan de GUF-100 prijzen voor de beste student van het jaar
van elke faculteit (zie hierna onder ‘Prijzen’).
Bijdrage GUF aan kleine projecten
Zoals gebruikelijk leverde het GUF ook in 2017 een bijdrage aan de subsidies voor kleine onderzoeken onderwijsprojecten, voor een bedrag van € 25.613, --, in aanvulling op de subsidies van de Gratama
Stichting.
Boerma-Kooy fonds
In het verslagjaar werd tweemaal een beroep gedaan op het fonds.

Prijzen
Uitreiking GUF-100 prijzen en Aart Bosman Student Excellence Award
Deze prijzen voor zeer excellente studenten werden voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van het GUF in 1993 en daarna om de vijf jaar, bij lustrumvieringen van de RUG.
Met ingang van 2010 worden de GUF-100 prijzen jaarlijks uitgereikt. Sinds 2017 geldt een gewijzigde
procedure, waarbij een meer actieve inbreng van studenten wordt nagestreefd. Studenten kunnen
genomineerd worden door medestudenten en door de staf. Tevens kunnen zij zichzelf nomineren.
Uit de aanmeldingen worden drie studenten per faculteit geselecteerd door een facultaire commissie,
waarin tenminste één student lid. Na akkoord door het faculteitsbestuur volgt de selectie van één
kandidaat per faculteit door het GUF-bestuur op basis van CV, motivatiebrief en een persoonlijke
presentatie. Uit de facultaire GUF-100 winnaars heeft het GUF-bestuur de winnaar van de
Aart Bosman student excellence award gekozen via weer een presentatieronde en discussies tussen de
verschillende kandidaten.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Zomerceremonie op 7 juli 2017. De winnaars van de GUF100 prijs ontvingen € 2500 uit handen van prof. dr. Lou de Leij, voorzitter van het GUF. De kosten
worden in gelijke mate gedragen door het GUF en College van Bestuur.
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Winnaars GUF-100 prijzen 2017
Antje Bieberstein (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Annika Raschen (Faculteit der Letteren)
Joris Graff (Faculteit Wijsbegeerte)
Folkert Nobels (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)
Iris van der Heijden (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)
Bertram Loth (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)
Bernice Brijan (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen)
Edwin van der Velden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Lisette van Os (Faculteit Medische Wetenschappen)
Jacky Yueije Wang (University College)
Uitreiking Aart Bosman Student Excellence Award
De Aart Bosman Student Excellence Award werd in 2009 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van
de oprichting van het University of Groningen Honours College. De winnaar van de University of
Groningen Excellence Award wordt gekozen uit de winnaars van de GUF-100 prijzen
Folkert Nobels was de winnaar van de Aart Bosman Student Excellence Award 2017.
Uitreiking Gratama Wetenschapsprijs
De Gratama Stichting heeft met ingang van 2011 een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor
een jaarlijks toe te kennen ‘Gratama Wetenschapsprijs’ voor de Universiteiten van Leiden en
Groningen. De prijs wordt bij toerbeurt door Groningen en Leiden toegekend aan een jonge, excellente
en veelbelovende wetenschapper. De prijs werd in 2017 in Leiden toegekend.
Ubbo Emmius penning
De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor
wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden
eens in de vijf jaar uitgereikt. De laatste wetenschappelijke penning is uitgereikt in 2014
(prof. dr. Ulrike Beisiegel) bij het lustrum van de universiteit. De laatste maatschappelijke penning is
uitgereikt in 2016 (M. van den Berg). De procedure voor selectie moet geactualiseerd worden, waarbij
de betrokkenheid van het GUF duidelijk tot uiting komt.
Mallinckroth prijs
Bij de Stichting Groninger Universiteitsfonds is in 1925 het Willem Mallinckrodtfonds gesticht,
genoemd naar de oud-hoogleraar Prof. dr. W. Mallinckrodt, belast met het onderwijs in de dogmatiek,
de geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk en het kerkrecht aan de Groningse universiteit van
1902 tot 1915. Telkens na een periode van 10 jaar wordt uit dit fonds een prijs van € 500 toegekend
aan de schrijver van het beste, aan een openbare universiteit in Nederland verdedigd theologisch
proefschrift, zulks ter beoordeling van de hoogleraren van de Faculteit der Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap. Het Willem Mallinckrothfonds is opgegaan in het GUF. De laatste
Mallinckroth prijs is uitgereikt in 2015 aan dr. F. Stock. In 2017 is een geactualiseerde
benoemingsprocedure afgesproken waarbij het GUF-bestuur actief betrokken wordt.
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Subsidies
Beurzen voor ‘excellente studenten’
Jaarlijks stelt het GUF-beurzen ter beschikking aan excellente studenten.
In het verslagjaar 2017 ontvingen de volgende studenten een dergelijke beurs:
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
M.N.Rueckwald – Shanghai
T.W.S. Schagen - Lund
Faculteit Gedrag- en Maatschappij Wetenschappen
H.van der Hoef – Bologna
Faculteit der letteren
I.S.Eyer – Riverside, USA
J.S. Huizinga – Wenen
V.C. Stuart-Tayler – Uppsala
E.P. Tsakos – Kopenhagen
Y. de Vries – Londen
Faculteit Medische Wetenschappen
J.P. Baarsma – Wellington, NZ
R. Bakker – Addis Ababa
M.R. Brands – San Carlos
H.M.Bruggencate – Ibenga, Zambia
J.M. Bubberman - Yogyakarta
R.L. Elferink – Ghana (zie hieronder voor verslag)
B. Gaber - London, USA
L.A.A. Giannini - Philadelphia
M.Loeck - Londen
F.C. Loonsta – Mulanje, Malawi
A.A.M. van Opstal - Marseille
E.C. van der Sloot – Dodoma, Tanzania
M.E. Vos - Paramaribo
R. Wolthuizen – Paramaribo
Faculteit Rechtsgeleerdheid
T.J. Bos – Stellenbosch, Z-A.
A.E. Taylor – McGill, USA
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
S. van Ee – Wenen
Faculteit Godgeleerdheid
L.R. Draaisma – Geneve
D.H.J. Lanting – Vatican City
Faculty of Science & Engineering
T.A.Alisch – Cambridge,USA
I.D. Bontekoe – Nieuw Zeeland
S. Doolittle Llanos - Galapagos
E.A. Duijnstee – Oxford, UK
N.M. Huisjes - Munchen
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B.N.R. Lap – Santa Cruz de la P.
S.C. Maass – Lausanne
T. Miedema - Chili
N. Serra Serra - Wenen
T. Sondej – Oxford, UK
P.F.Pieters – Cambridge, USA
J.R. Smit – Cambridge, UK
J. Waslander – Bergen, No
R. Wichers Schreur – Sheffield
Verslag van Rixt Elferink (Medische Wetenschappen – Ghana)
Beste leden van het GUF-bestuur
Allereerst hartelijk dank voor de beurs die aan mij toegekend is. Het geld heb ik gebruikt voor mijn
tropenstage naar Ghana, om precies te zijn het Holy Family Hospital te Berekum en het Fountain Care
Hospital te Sampa.
Mijn avontuur begon in de hoofdstad Accra, waar ik heb moeten overnachten voor ik met de bus door
kon reizen naar mijn eindbestemming Berekum. Na een dag acclimatiseren begon ik mijn stage met 2
weken op de ER. Dit betekent langs de patiënten lopen met de medical officer danwel de physician
assistant. De ER wordt hier, in tegenstelling tot Nederland, gebruikt als afdeling waar patiënten voor
een aantal dagen opgenomen liggen. Pas als blijkt dat het een langer lopend probleem is, wordt de
patiënt overgeplaatst naar de desbetreffende afdeling.
Hierna heb ik een week meegelopen op de males en females ward, waar ik allerlei aandoeningen tegen
ben gekomen, zoals HIV, kanker, diabetes mellitus, hypertensie, hersenbloedingen- of infarcten etc.
Vervolgens ben ik naar de afdeling gynaecologie gegaan, waar ik bevallingen heb gezien en heb
kunnen assisteren tijdens operaties. Daarna heb ik nog 2 weken meegelopen op de chirurgische
afdeling, waar het moeilijk was om te zien dat bepaalde operaties niet uitgevoerd konden worden
omdat de patiënt simpelweg geen geld voor de materialen had en deze ook niet vergoed werden door
de zorgverzekering. Dit resulteerde er soms in dat patiënten wekenlang bedrust moesten houden in de
hoop dat botten weer aan elkaar zouden groeien, terwijl een operatie ze praktisch meteen weer op de
been zou helpen. In een land als Ghana betekent dit dat deze patiënt niet kan werken en er dus geen
geld verdiend kan worden, met alle gevolgen van dien.
Ter afsluiting ben ik nog een week naar het Fountain Care Hospital in Sampa gegaan. Dit is een van
oorsprong klein kinderziekenhuis, maar sinds een aantal jaren worden hier ook volwassenen
opgenomen en zelfs kleine operaties uitgevoerd. Het was inspirerend om te zien hoe de kinderarts, die
dit ziekenhuis op heeft gezet, goede patiëntenzorg neer kan zetten met zeer beperkte middelen.
Naast dat ik natuurlijk veel geleerd heb over tropische aandoeningen, heeft deze reis mij ook veel
geleerd over mezelf en over de wereld. Zo ben ik erachter gekomen dat ik me overal ter wereld thuis
kan voelen en heb ik me, mede dankzij Ghanese vrienden, echt kunnen verdiepen in een andere
cultuur en levensstijl. Ik heb daarin ook gemerkt hoe moeilijk het soms is om je eigen bijgebrachte
normen en waarden los te laten en daarmee veel mee begrip gekregen voor mensen die vanuit een
andere cultuur naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast is het ontzettend boeiend om een kijkje te
kunnen nemen in een ander zorgsysteem en te zien hoe cultuur ook hierin een grote rol speelt.
Ghana is een mooi en zich nog volop ontwikkelend land met ontzettend vrolijke en vriendelijke
mensen. Ik ben heel benieuwd hoe dit land er over 20 jaar uitziet en zou heel graag nog een keer
teruggaan.
Nogmaals hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van deze onvergetelijke ervaring!
Met vriendelijke groet,
Rixt Elferink
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Gratama Stichting
De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van
wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds
stelt eenmaal per jaar een bedrag van ca. € 75.000 beschikbaar ten behoeve van kleinschalige
onderwijs- en onderzoekprojecten van medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en de
Universiteit Leiden. De besturen van beide universiteitsfondsen adviseren het bestuur van de
Gratama Stichting bij de selectie van de te honoreren projecten uit de ingediende aanvragen.
De volgende 4 projecten werden in 2017 gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 79.236,00:
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Mr. Björn Hoops, LL.M., promovendus en docent vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Landjepik in Nederland: een onderzoek naar de gelegaliseerde diefstal van grond en mogelijke
oplossingen € 15.208, -Faculteit Medische Wetenschappen
Mevr. drs. Joyce M. Lubbers, promovendus gynaecologische oncologie vakgroep Obstetrie en
Gynaecologie
Een nieuw model van kanker: op weg naar het selecteren van patiënten die baat hebben bij
immunotherapie € 24.600, -Prof. Dr. Y. Stienstra, adjunct-hoogleraar armoede gerelateerde infectieziekten vakgroep Interne
Geneeskunde afdeling Infectieziekten € 23.400, -Asielzoekers en infectieziekten: Het vaccinatiebeleid in Europa en screening voor bijzonder resistente
micro-organismen (BRMO)
Faculty of Science & Engineering
Dr. M.P. Veldhuis, Postdoctoraal onderzoeker Groningen Institute for Life Sciences
De effecten van landgebruik op de waterhuishouding in Oost-Afrika en de cruciale rol van Nationale
Parken € 16.028, --

GUF Projecten 2017
Ook het GUF subsidieert kleinschalige projecten, met dezelfde subsidie voorwaarden als die van de
Gratama Stichting tot een maximum van ca € 25.000, -- Het GUF bestuur selecteert de
onderzoeksvoorstellen uit de aanvragen voor de Gratama Stichting. In 2017 waren dat de volgende
projecten:
Faculteit der Letteren
Dr. M. Wieling, vakgroep Alfa-Informatica, Computationele Semantiek
Tongval in de vreemde taal: het gebruik van echoscopie om uitspraak te onderzoeken en te verbeteren
€ 13.735, -Faculteit Medische Wetenschappen
Mevr. Dr. A. Sluiter-Oerlemans, postdoctoraal onderzoeker Interdisciplinair Centrum
Psychopathologie en Emotie Regulatie
Vroege Signalen van autisme en ADHD herkennen € 11.878, --

Een korte beschrijving van de projecten is te vinden op de GUF-webpagina
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Stichting WETEX
De Stichting WETEX (Stichting Fonds voor Wetenschappelijk en Technische Exposities) werd
opgericht in 1986 onder auspiciën van de Stichting Groninger Universiteits Fonds (GUF) en het
Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen (KNG). De Stichting had ten doel te bevorderen
dat de historische en hedendaagse ontwikkelingen op wetenschappelijk en technologisch gebied, in het
bijzonder in relatie tot onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, toegankelijk
worden gemaakt voor een breed publiek door middel van exposities en andere educatieve
manifestaties. De Stichting WETEX verstrekte tot dat doel subsidies.
De oprichters KNG, GUF en CvB hebben in 2008 besloten de Stichting WETEX op te laten gaan in
het GUF. De doelstellingen van WETEX worden gehandhaafd binnen de doelstellingen van het GUF.
Prof. dr. J.T.M. Elzenga beheert in het GUF-bestuur de WETEX-portefeuille.

Uit de WETEX middelen werd € 22.000, -- uitgekeerd aan projecten die pasten binnen de
doelstellingen van de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting WETEX.
Faculty of Science & Engineering
Prof.dr.J.Top, adjunct hoogleraar Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
Restauratie en presentatie van de historische Groningse collectie meetkundige modellen € 17.000, -Dr. A.F.B. Dijkstra, wetenschapshistoricus
Het schrijven van een biografie over Eise Eisinga € 5.000, --

Bijzondere Leerstoelen
Het Groninger Universiteitsfonds stelt bijzondere leerstoelen in. Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen
die aan een universiteit gevestigd kunnen worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf.
Het GUF-bestuur hanteert voor het instellen en de benoeming criteria in overeenstemming met het
algemeen geldende beleid van de RUG. Het GUF heeft niet als doel leerstoelen te financieren.
In het verslagjaar waren 18 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de Universiteit aangesteld.
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Dr. J.T.A.G.M. van Ruiten, Receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Dr. G.A. van der Veen, Milieurecht
Dr. W.N. Ferdinandusse, Internationaal Strafrecht
Mr M. Boone (tot 15 mei 2017), Penologie en Penitentiair Recht
Faculteit der Letteren
Dr. W.G. Pansters, Latijns Amerika i.h.b. Mexico
Dr. H.A. Groenendijk, Archeologie en Maatschappij
Dr. G.J. de Langen, Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap
Dr. M.L.P. Hoogland, Funeraire Archeologie en Osteoarcheologie, tot 1 juni 2017
Dr. J. de Jong, Europees-Oost-Aziatische betrekkingen i.h.b. aangaande Japan
Dr. J. Wiers, Beleidsontwikkelingen van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Dr. H.J. ter Bogt, Overheidsmanagement
Dr. L. Schoonbeek, Toegepaste Speltheorie
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Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Mw. dr. M.E. Kalverboer, Kind(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten
Faculteit Medische Wetenschappen
Dr. A.J. Smit, Interne Geneeskunde i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risico-inschatting
van bloedvataandoeningen
Mw. dr. A. Shapiro, Professionalism and Peer Support
Faculteit Wijsbegeerte
Dr. B.P. Kooi, Logica en Argumentatietheorie
Faculty of Science and Engineering
Dr. A. Pellegrino, Experimentele Subatomaire Fysica i.h.b. Flavorfysica
Dr. S. Brandenburg, Accelerator and radiation physics
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Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur op 31 december 2017
(met jaar van eventueel aftreden)

Raad van Toezicht
de Voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. S. Poppema
de Rector Magnificus, prof. dr. E. Sterken
Aangewezen door de faculteiten
Faculteit Economische- en Bedrijfswetenschappen
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Faculteit der Letteren
Faculteit der Wijsbegeerte
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit Medische Wetenschappen
University College Groningen
Faculty of Science & Engineering
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

prof. dr. M.P. Timmer
prof. dr. J.J.H. Dekker
prof. dr. C.K.M. von Stuckrad
mw prof. dr. G.C. Wakker
prof. dr. B.P. Kooi
prof. dr. L.W. Gormley
prof. dr. H.W.G.M. Boddeke
prof. dr. H. van Ees
prof. dr .W.J. Quax
prof. dr. D. Strijker

2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

Hoofden van Besturen der erkende Studentenverenigingen
Studentenverenigingen die tenminste 100 betalende leden hebben en tenminste € 4,50 per betalend lid aan het
GUF afdragen zijn gerechtigd hun voorzitter als stemgerechtigd raadslid naar de RvT af te afvaardigen.

de Rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’
de Praeses van de RKSV ‘Albertus Magnus’
Aangewezen door de Raad van Toezicht uit de donateurs
mr. K. Bunk
2019
mw. A. van Langen
2019
mw. dr. J.C. Hoekstra
2021
prof. dr. mr. J Borgesius
2021
mw. Mr. E.T. Brill-Meijer
2019
Bestuur
prof. dr. L.F.M.H. de Leij
mw. prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp
prof. dr. mr. C.J. Jepma
prof. dr. D.J. Wolffram
prof. dr. J.T.M. Elzenga
mw. prof. dr. H.K. Elzinga

2018
2018
2020
2019
2019
2019
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Toestand van het Fonds
Resultaat
De stand van het vermogen over de diverse fondsen, alsmede de balans en de staat van baten en lasten per
31 december 2017, is opgenomen in de hierna gegeven overzichten.
Samenstelling van het vermogen op 31 december 2017

Verkorte Jaarrekening
• Balans per 31 december 2017
(na verwerking van het resultaat)
€

31.12.2017
€

€

31.12.2016
€

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Landerijen

21.666

21.666

Financiële vaste activa
Effecten

8.265.345

7.615.120

24.595
120.844

51.436
175.858

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

8.433.450
€

7.864.080

31.12.2017
€

€

31.12.2016
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Reserves en fondsen
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

8.318.917

7.800.400

114.533

63680

8.433.450

• Staat van baten en lasten over 2017

7.864.080

Realisatie 2017
€

Realisatie 2016
€

35.908
757.032
1.000

23.813
425.779
-

1.453
1.051

335
1216
1077

796.444

452.220

Baten
Donaties, bijdragen, schenkingen en legaten
Opbrengst beleggingen
Ongerealiseerde winst landerijen
Rente, provisie en diversen
Exploitatie landerijen
Auteursrechten
Som der baten
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Lasten
Beheer en administratie
Bureau- en overige kosten
Schenkingen en donaties

Saldo
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38.243
239.685

33.190
248.197

277.928

281.387

518.516

170.833
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