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STICHTI NG STEU NFONDS JEUGDBESC HERMING TE ROTTERDAM

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur heeft in het verslagjaar geen wijzigingen ondergaan.
ln het verslagjaar ís meer aandacht besteed aan het vragen van rekening en
verantwoording aan de organisaties die een gift van het fonds toegewezen
hebben gekregen. Over het algemeen voldoet men daar goed aan.
Van de 33 aanvragen werden er 24 goedgekeurd. Afwijzingen betroffen vooral
aanvragen die niet binnen de doelstelling pasten.

Het bestuur vergaderde driemaal; het wordt niet bezoldigd voor het werk dat
vericht wordt.
Het secretariaat wordt om niet waargenomen door het secretariaat van de
secretaris van de Stichting. Wij zijn blij met de zorgvuldigheid waarmee zij de
werkzaamheden verrichten.

Het komend jaar zal ons beleid voortgezet worden, waarbij gekeken wordt of de
band met de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (uit wiens schoot
uit het vermogen van ons fonds kwam) aangehaald kan worden.

Namens het Bestuur,
Mr. M.E. Loorbach-Van Driel, voorzitter.
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STICHTI NG STE U NFONDS JEUGDBESCHËRI$ING TË ROTTERDAM

BALANS per 3í december 2017
(na resultaatverdeling, alle bedragen in Euro's)

2017 2016

ACTTVA

Beleggingen:

Effecten

Vorderingen en vooruitbetaald

Bank

Totaal activa

PA§SIVA

Vermogen

Te betalen

Totaal passiva

3.052.310

2.691.079

5.732

355.499

2.769.915

1.671

258.855

3.030rt4{

3.030.441

0

3.030.4{t

3.052.310

0

3.052.3{0



STIGHTING STEU N FONDS J EUGDBESCH ERMING TE ROTTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
(alle bedragen in Euro's)

2417

10.960

45.940

Totaal baten

111.128

1.142

21.202

2016

25.347

47.745

73.092

83.296

1.522

22.702

107.520

-34.428

69.825

35.397

BATEN

Rente

Dividenden

LASTEN

Verleende subsidies

Algemene beheerskosten

Kosten beleggingen

Totaal lasten

Netto resultaat voor
koersresultaten u it beleggingen

Ongerealiseerde en gerealiseerde koersresu ltaten
uit beleggingen

Nettoresultaat

133.472

-76.572

98.441

21.869



STICHTING STEUNFONDS JEUGDBESCHERMING TE ROTTERDAM

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(alle bedragen in Euro's)

I. ALGEMEEN

1. Doelstelling

De stichting is bij akte van24 december 1953 opgericht als Fonds tot instandhouding van de
Vereniging Pro Juventute. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan
jeugdbeschermingorganisaties en jeugdbeschermingswerk te Rotterdam en omgeving. De
stichting is gerangschikt als instelling bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.

2. Bestuur

Per 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voozitter Mr. M.E. Loorbach-van Driel
Secretaris Mr. W.A. van der Stroom-Willemsen
Penningmeester A.G. van Bochove RA
Leden Drs. T. Drenthe

Mr. E. van der Pols
R.E. Oosterhoff

II. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels volgens de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-Winststreven van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle bedragen luiden in Euro's. Voor zover niet anders
vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1. Beleqqinqen

Dit betreft ter beurze genoteerde obligaties en aandelen welke gewaardeerd worden tegen
beurskoers. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten uit beleggingen worden verwerkt in

de staat van baten en lasten.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Alqemeen

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben



3.2. Nalatenschappen en legat-en

Ontvangsten uit schenkingen en legaten worden verantwoord wanneer de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld en de ontvangst heeft plaatsgevonden. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden
ontvangen. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld
en worden pas in de staat van baten en lasten verwerkt bij het einde van het vruchtgebruik of
bij eerdere verkoop van de blote eigendom.

3.3. Subsidies

Verleende subsidies worden verantwoord in de periode dat het besluit voor toekenning wordt
verantwoord.



III. SPECIFICATIES

1. Beleggingen

Effecten

De mutaties in de effecten zijn als volgt:

Obligaties
Beurswaarde per begin van het jaar
Aankopen
Verkopen/lossingen
Waardewijziging

Beurswaarde per eind van het jaar

Aandelen
Beurswaarde per begin van het jaar
Aankopen
Verkopen
Waardewijziging

Beurswaarde per eind van het jaar

Alernatieve beleggingen
Beurswaarde per begin van het jaar
Aankopen
Verkopen
Waardewijziging

Beurswaarde per eind van het jaar

2017

1.A73.752
478.568

-523.070
-2.315

___Lq2qg§_

1.329.036
406.588
488.792
106.917

__1353J4s

367.129
202.699

-253.272
--6.161

310.395

2017

3.030.441
21.869

3.052.310

2016

782.142
725.462
441.A85

7.633

___1.w3152

1.452.365
423.045

-613.395
67.021

___l-9?e.mq_

337.968
33.990

0

4.829
367.129

2016

2.995.044
35.397

3.030.441

2. Vermogen

De mutaties in het vermogen van de stichting zijn als volgt:

Vermogen aan het begin van het jaar
Resultaat van het jaar
Vermogen aan het eind van het jaar

3. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De stichting is voor 10% gerechtigd in een nalatenschap belast met vruchtgebruik voor thans
nog 'í vruchtgebruikers. Per 31 december 2017 beliep de nalatenschap in totaal € 3.350.718
(2016. €3.206.413).


