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ALGEMEEN
1.1

Bestemming saldo 2017
In de jaarvergadering van de stichting, gehouden op 7 december 2018, waarin de
jaarrekening 2017 is goedgekeurd, is besloten het eigen kapitaal van de stichting niet te
verhogen met CBS inflatiecijfer vanwege de geringe inflatie. Voorts is het saldo 2017 toe
te voegen aan de voorziening projecten.

1.2

Voorstel bestemming saldo 2018
De penningmeester van de stichting stelt voor om het saldo over 2018 ad € 197,- als
volgt te bestemmen:
- inflatievergoeding/dotatie stichtingskapitaal
€
-,-- toevoeging voorziening voor projecten
“
197,€

1.3

197,-

Doel van de stichting
Met betrekking tot het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten het volgende
bepaald:
1. De stichting heeft ten doel aan het door haar te verwerven liquidatiesaldo van de
ontbonden Coöperatieve Spaarbank BOAZ voor Vianen en Omstreken B.A. en eventueel verder nog door de stichting te verwerven baten, een of meer bestemmingen
te
geven ten algemenen nutte, in het bijzonder van de inwoners van Vianen en de
aangrenzende gemeenten, zijnde het werkgebied van de voormalig Boaz-bank.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken:
a. door het beheren van haar vermogen zolang en voorzover het nog niet is aangewend tot het beoogde doel;
b. door het na onderzoek en/of overleg met daarvoor in aanmerking komende
personen en instanties aanwijzen van objecten waarvoor het vermogen van de
stichting of een gedeelte daarvan in overeenstemming met het doel van de
stichting zou kunnen worden aangewend;
c. door het doen uitvoeren van - of medewerken aan - de uitvoering van objecten
als sub b. bedoeld of het financieren daarvan en/of het ter beschikking stellen
van gelden of bijdragen ter realisering van dergelijke objecten;
d. door het overdragen van vermogensbestanddelen van de stichting en het doen
van schenkingen mits in zodanige vorm en/of onder zodanige bepalingen dat een
en ander zal strekken ten algemenen nutte;
e. door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Tevens heeft het bestuur van de stichting besloten om met ingang van het jaar 1997 een
cultuurprijs Vianen in te stellen. Deze cultuurprijs kan alleen worden toegekend aan een
inwoner, stichting of vereniging uit de gemeente Vianen.
De prijswinnaar moet een bijdrage geleverd hebben aan de ontwikkeling van de cultuur
in de gemeente Vianen. De bepaling van de toekenning van de prijs zal geschieden in
een vergadering van de Raad van Bestuur. In het verslagjaar 2018 is geen cultuurprijs
toegekend.
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1.4

Raad van Bestuur
Het bestuur van de stichting werd in 2018 gevoerd door:
de heer H. Hello, voorzitter
de heer R. Ter Stege, secretaris
de heer P. de Blok, penningmeester
de heer E.J. van Manen, bestuurslid
de heer C.J. van der Kwast, bestuurslid
Voorts is in artikel 4 van de statuten het navolgende geregeld omtrent het bestuur:
1.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf en ten
hoogste zeven leden.
2. De bestuursleden moeten zijn natuurlijke personen, meerderjarig, doch niet ouder
dan zeventig jaar, in het volle genot van hun burgerlijke rechten en woonachtig in de
gemeente Vianen of in één van de aan de gemeente Vianen onmiddellijk grenzende
gemeenten, behorend tot het werkgebied van de voormalige Boaz-bank.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd zich in de uitoefening van zijn taak op kosten
van de Stichting te doen bijstaan door een of meer deskundigen of zich door hen te
doen voorlichten, alsmede om bepaalde taken aan derden ten delegeren.
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2.1 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING
_______________________________________________________________________________
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar niet gewijzigd.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Vordering
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen actuele beurswaarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Kosten
De verantwoorde kosten worden opgenomen op basis van historische kostprijs.
Financiële baten en lasten
Dit betreft de op het boekjaar betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van derden.
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Stichting Beheersfonds Boazbank
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2.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017) NA WINSTBESTEMMING
_________________________________________________________________________________
ACTIVA

31-12-2018
______________________________
€
€

31-12-2017
____________
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

10

Liquide middelen

10

27
27

329.086

335.032

329.096

335.059

305.000

305.000

PASSIVA
Kapitaal
Voorzieningen
Voorziening voor projecten
Voorziening voor cultuurprijs

23.096
1.000

29.899
160
24.096

30.059

329.096

335.059
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2.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (2017)

2018

2017

€

€

Financiële baten
Vrijval voorziening projecten
Totale baten

10
7.000
7.010

27
8.000
8.027

Verstrekkingen
Algemene kosten

6.517
296

7.558
347

6.813

7.905

197

122

Resultaat
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______________________________
2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2018
Vlottende activa
Overige vorderingen
Rente spaarrekening 2018/2017

Effecten
In 2016 is door het Bestuur van de
Stichting besloten om de gehele
effectenportefeuille te vervreemden
e.e.a. conform de statuten/doelstelling
van de Stichting.

31-12-2017
€

€

10

27

9

31-12-2018

Liquide middelen
Rabobank: Rekening-courant rekening
Hoogrendementsrekening

Eigen kapitaal
Stand per 1 januari

Voorziening voor projecten
Stand per 1 januari
Gedeeltelijke vrijval 2018/2017
Saldo 2018/2017

Voorziening voor cultuurprijs
Stand per 31 december
Dotatie 2018 / Onttrekking 2017
Nota catering museum Vianen

31-12-2017
€

€

609
328.477

67
334.965

329.086

335.032

305.000

305.000

29.899
-7.000
197

37.777
-8.000
122

23.096

29.899

0

2.500

1.000

-2.500

1.000

160
160
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Financiële baten
Bankrente

Verstrekkingen
Project earth hour 2018/2017
Oranje concert 2018/2017
Sleepbootdagen 2017
Kleding oldtimertocht Vianen
St Museum Vianen datalogger
Cultuurprijs dhr Kooijman
Stichting Toneelroute 2018
Fototentoonstelling NLVD
St. Lichtjes in het Duister
Donatie/Vrijval cultuurprijs
St. Zonnebloem: High Tea
St. Taptoe Vianen 2018
St. OWZ kledingsponsoring
Exelcior Maestro concert 2018
7 Boompjes speelweide

2018

2017

€

€

10

27

10

27

498
1.075
0
0
0
0
1.250
0
0
1.000
150
1.202
592
450
300

500
500
2.000
2.500
1.400
2.658
0
200
300
-2.500

6.517

7.558

Vianen, 4 februari 2019
H. Hello

R. ter Stege

E.J. van Manen

C.J. van der Kwast

P. de Blok

