
Van Groenendael-Krijger Stichting

tot Bevordering der Entomologische Wetenschap te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
(met ter vergelijking de cijfers over 2014)

Baten: 2015 2014

€ €

Dividenden, coupons en bankrente 19.249        16.858         

Vrijval uit fonds t.b.v. subsidieverlening -              26.500         

Koersresultaten op effecten 1) 63.992        62.611         

83.241        105.969       

Lasten:

Beheerkosten -11.204      -9.365          

Uitgekeerde subsidies -              -26.500        

Totaal Lasten -11.204      -35.865        

Saldo baten en lasten 72.037        70.104         

Verdeling saldo baten en lasten: 2)

toevoeging aan Stichtingskapitaal 51.789        55.708         

toevoeging aan Subsidiereserve 20.248        14.396         

VERLOOP FONDS T.B.V. SUBSIDIEVERLENING 3)

2015 2014

€ €

Beschikbaar per 1 januari 32.869        45.056         

bij:

Vrijval uit onverdeeld resultaat resp. 2014 en 2013 14.396        14.313         

47.265        59.369         

Uitgekeerde subsidies en prijzen (Via staat van Baten en Lasten) -              -26.500        

Beschikbaar per 31 december 47.265       32.869         

Ad 1)

Het vermogen van de stichting dient, conform de statuten, te worden besteed voor het prepareren 

en openstellen  ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van de door de heer Van Groenendael 

bijeengebrachte verzameling Indo Australische Lepidoptera.

Dit vermogen is belegd in aandelen, obligaties en liquide middelen. 

Aandelen worden gewaardeerd op beurswaarde.

De koersresultaten worden, via de winstverdeling, in het stichtingskapitaal gemuteerd.

Obligaties worden op de aflossingswaarde gewaardeerd. Bij aankoop verrekende agio of disagio  

wordt geamortiseerd over de resterende looptijd van de betreffende obligaties.

Gezien het karakter daarvan zijn aandelen in een obligatiefonds onder de obligaties opgenomen.

Deze post is tegen de aanschafwaarde van deze effecten opgenomen.

Ad 2)

Door het stichtingsbestuur wordt jaarlijks bepaald welk deel van het saldo baten en lasten van het 

voorgaande boekjaar voor directe subsidieverstrekking aan het daartoe gevormde fonds wordt

toegevoegd, en welk deel aan het stichtingskapitaal. De toevoeging aan het stichtingskapitaal 



bestaat voor het grootste deel  uit de koersresultaten op de aandelenportefeuille.

De toevoeging aan het fonds t.b.v. subsideverlening over 2015 wordt zichtbaar in het verloop van 

dit fonds over 2016.

Ad 3)

Binnen het Eigen vermogen van de Van Groenendael-Krijger Stichting is een fonds gevormd waaruit

subsidieverlening plaats vindt.

Door het bestuur wordt jaarlijks bepaald welk bedrag ten behoeve van de bevordering van de 

doelstellling van de Stichting als subsidie ter beschikking wordt gesteld.

Tevens bepaalt het bestuur welk bedrag uit het saldo van de staat van Baten en Lasten aan dit fonds

wordt toegevoegd.

Gezien de doelstelling van de Stichting is het mogelijk dat subsidie rechtstreeks uit het 

stichtingskapitaal wordt uitgekeerd indien het gevormde fonds niet toereikend is.

In 2013 is geen subsidie uitgekeerd omdat de door de heer Van Groenendael bijeengebrachte 

verzameling Indo Australische Lepidoptera is overgedragen door het Zoölogisch Museum van de

Universiteit van Amsterdam aan Naturalis te Leiden. Gedurende deze overdrachtsperiode zijn er 

nagenoeg geen subsidiabele werkzaamheden aan de  verzameling uitgevoerd.

Hiermee is in 2014 echter weer een begin gemaakt en is derhalve een subsidie uitgekeerd.

Als gevolg van een heroriëntatie bij Naturalis omtrent de aanpak van het ontsluiten van de 

Van Groenendael verzameling is in 2015 geen subsidie toegekend.

Na ontwikkelng van een nieuwe methodiek, waardoor versnelling van de ontsluiting mogelijk wordt, 

is in 2016 wederom een subsidie toegekend. 


