
Stichting Zuster Visser Fonds. 
 
Toelichting op de jaarrekening 2017. 
 
Algemeen 
De stichting is gevestigd aan Voorweg 17, 3233SH Oostvoorne en handelt onder de naam Stichting 
Zuster Visser Fonds. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam onder nummer 41141569. Het RSIN nummer van de stichting is 
811750516. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2017 uit 5 leden: 
J.C. Tuk   voorzitter 
J.A de Wit-Sikkema secretaris 
J van den Bor  penningmeester 
A Abbink - Kleijburg algemeen bestuurslid 
N.C.A Ockhuysen algemeen bestuurslid 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 
Jaarrekening 
De administratie wordt gevoerd op basis van de mutatie op de dagafschriften van de 
Rabobankrekeningen binnen het lopende boekjaar. 
 
Balans 
Vlottende activa 
De post banksaldi is met Euro 6.503 toe genomen ten opzichte van 2016. Van het banksaldi moet nog 
een toegezegde dotaties betaald worden ad Euro 8.140. Deze post is opgenomen onder “Overige 
passiva” (nog te betalen dotaties). 
Om te anticiperen op de marktomstandigheden is er gedurende het jaar 2017 voor Euro 392.085 aan 
aandelen en obligaties gekocht en voor Euro 391.933 verkocht. De waarde van de beleggingen is met 
Euro 13.778 toegenomen ten opzichte van 2016. 
 
Analyse koerswinst van beleggingen 
Waarde portefeuille 31 december 2016  Euro 898.008 
Plus aankopen     Euro 392.085 
Minus verkopen    Euro 391.933 
Waarde portefeuille    Euro 898.160 
Waarde portefeuille 31 december 2017  Euro 911.786 
Koerswinst     Euro   13.626 
    
Stichtingskapitaal 
Door toevoeging van het saldo winst en de koerswinst op beleggingen is het stichtingskapitaal 
toegenomen met Euro 18.615 
  
Verlies- & Winstrekening 
Baten 
Dividenden is het totaal van het ontvangen dividend na aftrek van dividendbelasting. 
De baten zijn Euro 5.180 minder dan 2016. Het ontvangen dividend is minder dan 2016.  
Door de lage rentevergoeding op de doelreserve rekening is de ontvangen rente met Euro 304 
afgenomen. 
 



Lasten 
-De kosten van de beleggingsportefeuille zijn toegenomen door aanpassing van de tarieven. 
-Het totaal toegezegde dotatie voor het jaar 2017 is Euro 8.747 ten opzichte van 2016 Euro 12.374. 
-De saldo winst voor het boekjaar 2017 is Euro 4.989 en de koerswinst op beleggingen Euro 13.626. 
Het totaal ad Euro 18.615 zal worden toegevoegd aan het stichtingskapitaal en kan worden 
herbelegd. 


