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Begroting 2016 Huisman Foundation  
 

Onderstaand vindt u de begroting van de Huisman Foundation voor het jaar 2016. De begroting 
is gebaseerd op een aantal zekere inkomsten (uit lijfrentes) en aannames tav rendement, te 
besteden vruchtgebruik, te verwachten inflatie, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

begroting 2016 begroting 2015 werkelijk 2014

baten

- baten uit de diverse vermogenscategorieën 124.750 115.500 88.484

- baten uit fondswerving en donaties 29.750 32.000 52.000

som der baten 154.500 147.500 140.484

lasten
- besteed aan doelstelling (vruchtgebruik)

- thema water en sanitatie 4.970

- thema milieu en duurzame energie 0

- thema gezondheidszorg 5.000

- thema onderwijs/basiseducatie 21.000

- thema bedrijvigheid/ondernemerschap 20.000

- overig

112.250 66.500 50.970

- werving baten

- kosten fondswerving 0 0 0

- kosten beleggingen 1.500 1.500 1.115

1.500 1.500 1.115

-  beheer en administratie

-  kosten beheer en administratie 3.500 3.500 3.266

3.500 3.500 3.266

som der lasten 117.250 71.500 55.351

resultaat 37.250 76.000 85.132

Resultaatbestemming 2016 resultaatbestemming 2015 resultaatbestemming 2014

toevoeging aan:

- kernvermogen (2% inflatiecorrectie) 47.500 44.000 24.147

- kernvermogen (algemene donaties) 27.500 30.000 35.000

- egalisatiereserve 0 0 -7.556

- bestemmingsreserve -40.000 0 36.510

- bestemmingsfonds 2.250 2.000 -2.970

37.250 76.000 85.132



                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
Toelichting op de begroting 
 
 
Baten: 
De verwachte baten voor 2016 bestaan uit een rendement van 5.25% op (geschat) vermogen, 
twee lijfrenteschenkingen en giften die geprogrammeerd staan.  
 
Lasten: 
De lasten voor 2016 bestaan o.a. uit de schenkingen die worden besteed aan de doelstellingen 
van de stichting, nl 3% van het vermogen. Daar bovenop is een bedrag van € 40.000 aan 
schenkingen begroot, welke wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve en een bedrag van   
€ 2.250 uit het bestemmingsfonds. 
 
De overige lasten die voor 2016 zijn begroot, komen globaal overeen met de werkelijke kosten 
op deze posten in voorgaande jaren. 
 
Resultaatbestemming: 
Om het vermogen reëel in stand te houden moet voor de inflatie worden gecorrigeerd. De 
inflatie wordt voor 2016 ingeschat op 2%. Dit bedrag (€47.500) wordt begroot om toe te voegen 
aan het kernvermogen. 
 
De lijfrentegiften die voor 2016 staan geprogrammeerd (€ 27.500) zijn bedoeld ter vergroting 
van het stichtingsvermogen en moeten daarom ook aan het kernvermogen worden toegevoegd. 
 
Naar verwachting zal in 2016 voor € 40.000 aan schenkingen uit het bestemmingsfonds worden 
onttrokken.  
 
Kleine giften (€ 2.250) zullen naar verwachting in 2016 binnen komen, bedoeld voor specifieke 
doeleinden/projecten.  Deze worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 
 

 


