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VERSLAG VAN ACTIVITEITEN
De Stichting

De Stichting Joyce Tol Fonds, hierna te noemen het JTF, is een Nederlandse particuliere
organisatie die als doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van het leven. De stichting beziet
het leven daarbij in de volle breedte ervan: beginnend vóór de geboorte en lopend tot na het
sterven. Van Verwachting tot en met Rouw.

Overdacht bestuur

Het jaar 2015 heeft in teken gestaan van de overdracht. Het oude bestuur is afgetreden en het
nieuwe bestuur is aangetreden. Er hebben overdrachtsgesprekken plaatsgevonden tussen het
ouden en nieuwe bestuur.

Donaties en toezeggingen

Het JTF geeft haar steun bij voorkeur aan kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die
zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met
een crisissituatie of een verlieservaring.
In samenspraak met het oude bestuur zijn er donaties gedaan ten behoeve van zes aanvragers.
Tevens zijn er een tweetal toezeggingen gedaan. De toezeggingen betreffen de festiviteiten
rondom het 30 jarig bestaan van het eerste hospice in Nederland in 2017 en de uitreiking van de
jaarlijkse prijs van de vrijwilliger met daarbij behorend symposium.
Naast het verstrekken van concrete steunbedragen kan het JTF ook een zogenaamde garantiesubsidie verstrekken. Dit betreft een vooraf vastgesteld bedrag, dat alsnog kan worden verstrekt
als er na een bepaalde, ook vooraf vastgestelde, termijn nog onvoldoende fondsen konden
worden verworven en het met hulp van dit bedrag toch nog mogelijk wordt om het project in de
oorspronkelijke vorm uit te voeren.

Bestuursvergaderingen

Het nieuwe bestuur is een aantal maal bij elkaar gekomen. We hebben afspraken met elkaar
gemaakt over hoe we vorm en inhoud willen geven aan het Joyce Tol fonds, vanzelfsprekend
binnen de uitgangspunten die bij oprichting zijn vastgesteld.

Vriendendiner

Tevens was er wederom een vriendendiner met het oude en nieuwe bestuur en de vrienden van
het fonds.

Toekomst

In 2017 zal het beleggingsprofiel van de stichting met de bank worden besproken met als doel
het kapitaal voor de stichting te behouden en gelijktijdig te richten op een rendement wat groot
genoeg is om aan de donatie wens van het bestuur te kunnen voldoen. De stichting zal haar
donatie beleid voortzetten zoals in voorgaande jaren.
9 December 2016
Voorzitter,
Neel Schouten
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Na resultaat bestemming

ACTIVA

€

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen

-

387.000

Financiële vaste activa
Effecten

184.778

184.750

223

6.653

Liquide middelen

502.677

94.750

Totaal activa

687.678

673.153

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
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PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve
Voorzieningen en reserves
Onderhoudsvoorziening
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

€

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

656.778

659.784

25.000

-

-

12.469

5.900

900

687.678

673.153
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WINST EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 2015

€
Huur opbrengsten
Opbrengsten effecten
Bankrente
Verkoop opbrengst pand

7.170
775
32.039

Baten
Afwaardering gebouwen
Vaste lasten pand
Algemene kosten
Bankkosten
Bestuurskosten

2015
€

2014
€

€
12.600
10.015
518
-

39.984
818
1.225
489
1.933

23.133
16.000
1.763
1.190
588
2.439

Lasten

4.464

21.980

Saldo

35.521

1.153

-38.527

-5.000

-3.006

-3.847

Donaties / Toezeggingen
Saldo resultaat
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
Activiteiten
xxxx
Bestuurswijziging
In 2015 is een nieuw bestuur toegetreden en is het oude bestuur afgetreden.
Het nieuwe bestuurd heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Neel Schouten
Secretaris:
Marijn Pijnenborg
Penningmeester:
Simon Mulder
Fiscale gegevens
Stichting Joyce Tol Fonds heeft een ANBI status sinds 1 januari 2008. Het fiscaalnummer van de
stichting is 8038 53 798.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, boek 2 van het burgerlijk wetboek.
Activa en passiva zijn gewaardeerd op historische kosten tenzij anders vermeld.
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de op
geschatte levensduur gebaseerde afschrijvingen. Voor het pand wordt de laatst bekende waarde
van de WOZ-beschikking aangehouden als waardering. In het boekjaar is het pand verkocht.
Financiele vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere beurswaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen historische kostprijs rekeninghoudend met een
eventuele voorziening voor oninbaarheid. Een voorziening wordt getroffen op het moment dat
de onderneming betrouwbare en objectieve informatie heeft dat de vordering niet zal worden
ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden.
Liquide middelen
Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking aan de stichting.
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves worden gevormd voor toegezegde bijdragen die binnen de stichting
worden gehouden tot dat wordt over gegaan tot uitkering. De bestemmingsreserve vormen geen
onderdeel van het vermogen van de stichting, maar kunnen wel een langdurig karakter hebben.

Stichting Joyce Tol Fonds | Jaarrekening 2015

6

Onderhoudsvoorziening
De onderhoud voorziening is gevormd voor kosten van groot onderhoud aan het pand te
Nieuwkoop. Vanaf 2012 wordt de dotatie aan de voorziening gebaseerd op 1.5% van de waarde
van het pand. Uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht. In
2015 is het pand verkocht aan de huurder en is daarmee de voorziening voor groot onderhoud
vrijgevallen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Inkomsten worden verantwoord in het jaar waar in de inkomsten zijn gerealiseerd of in de
periode waarop zij betrekking heeft.
Kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking heeft en wanneer deze zijn te
voorzien.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Vaste activa
Materiële vaste activa

Panden

Aanschafwaarde
Herwaarderingen naar de WOZ-waarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1.1
Herwaarderingen
Verkoop opbrengst pand
Boekwinst

31-12-2015

30-09-2014

€

€

172.447
253.062
38.509
387.000
-406.570
19.570
-

172.447
253.062
-22.509
403.000
-16.000
387.000

Op 20 maart 2015 is het pand te Nieuwkoop verkocht en overgedragen aan de huurder
Stichting vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop.

31-12-2015

Financiële vaste activa

€

Effecten

Balans per 1.1.
Investeringen
Koersresultaat
Balans 31.12

184.750
2.083
-2.055
184.778

Overzicht van effecten:

Delta Lloyd Rente Fonds
NN Europe fonds
NN Hoog Dividend Obli fonds
NN Obligatie fonds
NL 4,5 7/17
rabo certificaten 6,5%
Rabank Nederland 4,375%

Beurs waarde
14.263
14.449
18.727
23.447
53.680
55.874
29.580
210.020

Kostprijs
12.428
7.504
12.959
23.132
55.735
50.075
25.000
186.833

Balans waarde
12.428
7.504
12.959
23.132
53.680
50.075
25.000
184.778

Stichting Joyce Tol Fonds | Jaarrekening 2015

8

Vlottende activa
Overige vorderingen

Huur
Te vorderen dividendbelasting

Liquide middelen

ING Bank
Te vorderen dividendbelasting

31-12-2015

30-09-2014

€

€

223
223

6.300
353
6.653

31-12-2015

30-09-2014

€

€

419.347
83.330
502.677

22.685
72.065
94.750
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Passiva

Eigen vermogen

Balans per 1.1.
Resultaat boekjaar
Balans 31.12

31-12-2015

31-12-2014

€

€

659.784
-3.006
656.678

663.631
-3.847
659.784

31-12-2015

31-12-2014

€

€

25.000
25.000

-

Reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve

Balans per 1.1.
Dotatie bestemmingsreserve
Balans 31.12

In het boekjaar is in navolging van een bestuursbesluit een bestemmingreserve gevormd om in
de toekomst bijzondere vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg te eren voor hun inzet. Dit
zal gaan plaats vinden in de vorm van een (jaarlijks) event waar een award zal worden uitgereikt.
In 2017 zal dit meer vorm krijgen en zal Stichting Joyce Tol Fonds de gelden in de
bestemmingsreserve ter beschikking gestellen aan de organisatie die het event zal gaan
organiseren.
De bestemmingsreserve is gevormd via het resultaat en verantwoord onder donaties/
toezeggingen.

Onderhoudsvoorziening

Balans per 1.1.
Dotatie / Vrijval
Balans 31.12

31-12-2015

31-12-2014

€

€

12.469
-12.469
-

12.469
12.469

De onderhoudsvoorziening is in 2015 door de verkoop van het pand volledig ten gunste van het
resultaat vrijgevallen.
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Kortlopende schulden

31-12-2015

31-12-2014

€

€

900
5.000
5.900

900
900

Overlopende passiva

Accountants en advieskosten
Reservering kosten festiviteit overdracht pand
Balans 31.12

De kosten gemoeid met een te organiseren festiviteit bij overdracht van het pand zijn in de
jaarrekening verantwoord onder donaties/toezeggingen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN
De stichting heeft geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIES REKENING OVER
2015
Huuropbrengsten
In het boekjaar is voor het laatst huur ontvangen van de huurder van het pand. Het pand is
verkocht gedurende het boekjaar.

Opbrengsten effecten

Coupon, rente en dividend
Koersresultaten

2015

2014

€

€

9.225
-2.055
7.170

10.051
10.015

Verkoop opbrengst pand

2015
€
Boekwinst verkoop pand
Vrijval onderhoudsvoorziening

19.570
12.469
32.039

Donaties / Toezeggingen

2015
€
Stichting van Praag voor Mensen
Liefdevol rond verlies
Hospice Issoria
Kaarsje.nl
Stichting denken en scheppen
Netwerk paliatieve zorg
Festiviteit overdracht huis
Reservering Award VPTZ

3.000
400
500
500
1.000
3.127
5.000
25.000
38.527

NIEUWKOOP, 9 December 2016

N. Schouten
Voorzitter

M. Pijnenborg
Secretaris

S. Mulder
Penningmeester
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