Jaarrekening Stichting vrienden van de BTZ 2017
Balans

ultimo

ACTIVA

Beleggingsfondsen
Liquide middelen
Vorderingen

57375.6
187620.26
190.01

TOTAAL ACTIVA

245185.87

PASSIVA

Eigen vermogen
Nog te betalen

243204.78
1981.09

TOTAAL PASSIVA

245185.9

Exploitatierekening
BATEN
Donateurs
Rente
dividend effecten (cash + div.bel)
Waardemutatie beleggingsfondsen
overige
TOTAAL BATEN

2017
7816.5
371.15
1874.7
3131.7
13194.05

LASTEN
evenementen
(kerst)geschenk vrijwilligers/boekkaart
reiskosten vrijwilligers
kunstprojecten/looking glass
Bankkosten
web site
Bewaarloon Effecten + service fee
kosten jaarrekening 2016
kvk/legal entity
drukkosten/posters/briefpapier
plantencollectie
aankoop vleugel
bijdrage keuken
bijdrage Hek
boeken botanische tuinen
aankoop tafels
TOTAAL LASTEN

2086.18
72.33
476.92
1573
313.69
2807.57
144.49
-128.3
78.65
1983.38
0
4825
0
0
4065
4675.44
22973.35
-9779.3

EXPLOITATIE RESULTAAT

Toelichting exploitatierekening
Donaties
De donaties 2017 zijn tov 2016 weer iets gestegen
Het bestuur is begonnen met een cijfermatige analyse vande ontwikkeling van het
donateursbestand over een aantal jaren

specificatie rente
ABNAMRO
deposito
Vermogens spaar Rek
ING
effectenrekening
zakelijke spaarrekening
Vermogens spaar Rek
zk bonus sp.rek.
totaal

2017
0.36
343.2

343.56

0.69
25.19
1.71

27.54
371.1

Waardemutatie beleggingsfondsen
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Saldo beleggingen 31/12 2017
Saldo beleggingen 1/1 2017
toename
aankoop 2017
waardemutatie agv koerswijziging

57375.66
53194.28
4181.32
-1049.62
3131.7

evenementen

de donateursborrel annex lezing
bezoek aan tuincentrum De Hessenhof te Ede
optreden muziek trio
totaal

€ 1441,18,
€ 495
€ 150
€ 2086,18

kunstprojecten
Deze kosten zijn een bijdrage voor een serie artistieke onderzoeksprojecten van
kunstenaars in de Botanische tuin Zuidas
kosten website
Deze kosten hebben betrekking op de ontwikkeling van een website voor de
stichting
kosten jaarrekening
De negatieve kosten jaarrekening ad € 128,3 is het verschil tussen de geraamde
kosten 2016 ad € 800 en de gerealiseerde kosten in 2016 ad € 665,20
Voor 2017 zijn geen (begrote) accountantskosten opgenomen aangezien het
bestuur besloten heeft de accountantscontrole te beeindigen
Het restantverschil ad € 6,50 betreft kopieerkosten
Drukkosten posters/brief papier

Deze kosten hebben betrekking op de ontwikkeling van de nieuwsbrief, afdrukken en
verzending

aankoop vleugel
De aankoop van een vleugel, geplaatst in het VU mc, is mede bedoeld om
ziekenhuismedewerkers te stimuleren de BTZ te bezoeken
boeken Botanische tuinen in Nederland

Aangeschaft zijn 800 boeken ten behoeve van de vrijwilligers en donateurs

aankoop tafels

Deze tafels staan opgesteld in het gebouw van de hortulanus ten behoeve van de
vrijwilligers en bezoekers van de tuin

Exploitatieresultaat

Het negatieve saldo voor 2017 is het gevolg van bewust beleid van het bestuur , te
weten: verantwoord interen op de reserves van de Stichting ten behoeve van de
ontwikkeling van onze Botanische Tuin Zuidas
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