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1. Algemeen.
1.1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland. Dit jaarverslag geeft inzicht in
de gang van zaken, het door de stichting gevoerde beleid en de activiteiten die vanuit de stichting
zijn uitgeoefend in 2016.
1.2 Oprichting
De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is op 1 juli 1993 opgericht en heeft haar zetel in de
Gemeente Venray.

1.3 ANBI regeling
De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Internetadres ANBI : www.nieuwspraeland.nl
KVK nummer : 41064284
RSIN nummer/ fiscaal nummer ANBI : 804348297
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2. Bestuursverslag
2.1 Doelstelling.
Wetenschappelijk onderzoek naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische
en/of gedragsproblematiek is schaars. De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel
gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren middels een financiële
ondersteuning aan personen en instellingen.
De hierboven vermelde doelstelling is door het bestuur afgeleid van de letterlijke doelstelling uit de
statuten van de stichting:
Doel.
De Stichting heeft ten doel: het bevorderen en realiseren van wetenschappelijk onderzoek en mogelijk
realiseren van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut betreffende verstandelijk gehandicapten.
De stichting heeft voorts ten doel het bevorderen van kennis over de kwaliteit van medische,
paramedische en andere vormen van behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en leef-en
woonomgeving, alles zowel residentieel als ambulant, van verstandelijk gehandicapten.
De stichting richt haar aandacht mede op bewoners en cliënten van de door de Stichting Nieuw
Spraeland geëxploiteerde woon-en leefgemeenschappen, alsmede op diegenen die gebruik maken
van de door die stichting beheerde faciliteiten.
De stichting stelt zich verder ten doel het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen
die werkzaam zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek betreffende de problematiek, het
leven en de ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten.
De stichting zal verder goede voorwaarden bevorderen voor een maatschappelijk verantwoorde
beroepsuitoefening door allen die werkzaam zijn ten behoeve van de zorg voor verstandelijk
gehandicapten.
De stichting tracht het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek betreffende verstandelijk
gehandicapten en in alle in dit artikel omschreven doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
het subsidiëren van faciliteiten voor woon-en leefgemeenschappen van verstandelijk gehandicapten,
direct of indirect, ten behoeve van het centrum Nieuw Spraeland; het subsidiëren en het zonodig ter
hand nemen van belangenbehartiging voor verstandelijk gehandicapten in het buitenland, onder
meer ten behoeve van verstandelijk gehandicapte personen met gedrags- en of psychische
stoornissen.
2.2 Missie.
Een betere behandeling voor mensen met verstandelijk handicap die tevens de last ondervinden van
een psychische stoornis of gedragsstoornis , de mensen die dus “dubbel pech” hebben.
2.3 Visie
Door bij jonge professionals (studenten) middels onze scriptieprijs meer belangstelling te kweken
voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van de doelgroep neemt de noodzakelijke
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kennisontwikkeling toe. Door een vertaling te faciliteren van reeds beschikbaar wetenschappelijke
onderzoek naar hanteerbare praktijkproducten voor het werkveld leveren wij een bijdrage aan de
verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en een psychische stoornis of
gedragsstoornis.
2.4 Bestuur, organisatie en governance.
Volgens de statuten van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bestaat het bestuur van de stichting
uit tenminste drie personen. Het bestuur werkt volgens de ANBI regels. Zo is het bestuur onbezoldigd
en neemt het de gestelde integriteiteisen in acht. Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die
strijdig zijn met de belangen van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland. De samenstelling van het
bestuur per 31 december 2016 was als volgt:
Drs. H.J. Nieuwenhuizen ( voorzitter )
Drs. J.G.P. Nauts ( secretaris )
C.G. Mes ( penningmeester)
G.C.J. Heerkens-Brunschot
In het verslagjaar heeft Hanno Lamers zijn functie als bestuurslid wegens drukke werkzaamheden
moeten opzeggen. Wij danken hem voor zijn enthousiasme en inzet voor de stichting gedurende vele
jaren. In Luciënne Heerkens zijn wij er in geslaagd een adequate vervangster te vinden met veel
ervaring op het vakgebied van onze stichting.
De stichting kent geen toezichthouders, noch raad van advies. Bij de stichting waren in 2016 evenals
in voorgaande jaren geen werknemers in dienst.
2.5 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert, indien het nodig is, doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van
de financiële jaarstukken. In het verslagjaar is driemaal vergaderd.
Op 15 maart 2016 heeft te Venray de bestuursvergadering plaatsgevonden, waarbij mw Luciënne
Heerkens is benoemd tot bestuurslid.
Tijdens deze vergadering is tevens de concept jaarrekening 2015 doorgenomen en na toelichting
vastgesteld. Afgesproken werd dat de penningmeester de jaarrekening voorlegt aan de accountant
en aansluitend aanbiedt ter publicering op de website van de stichting.
Conform het meerjarig beleidsplan is in 2016 wederom een financiële bijdrage verstrekt aan de
realisatie van een praktijkproduct. Vanuit het bestuur zijn een drietal ideeën besproken en
voorgelegd aan prof Petri Embregts van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke
beperking (AWVB), Tranzo, Tilburg University. In overleg met prof Embregts heeft het bestuur van
de stichting gekozen voor “Mensen met een licht verstandelijke beperking en grensoverschrijdend
gedrag “ .
Op 6 september 2016 heeft te Broekhuizen een bestuursvergadering plaatsgevonden waarbij onder
andere is gesproken over de voortgang van het praktijkproduct waaraan de stichting in het
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verslagjaar een financiële bijdrage ten bedrage van €6000,- verleent. De financiële stand van zaken
en beheer van de beleggingsportefeuille met toelichtingen van de penningmeester werd besproken.
Tijdens de vergadering zijn tevens de eerste gedachten besproken voor een communicatie –en
fondswervingsplan voor de stichting.
Op 29 november 2016 heeft het bestuur te Venray vergaderd over de voorbereidingen van de
scriptieprijs 2017. De secretaris van het bestuur zal onderdeel uitmaken van de
beoordelingscommissie. Het bestuur besluit dat er een update van de website van de stichting moet
komen en spreekt de wens uit om op de website een meer gebruikersvriendelijke donatiemodule
aan te bieden.
2.6 Vergoedingen
Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel Pro Deo. Evenmin worden reis-, auto- en andere
vergoedingen aan de bestuursleden gegeven. De vergaderkosten komen voor rekening van de
stichting.
2.7 Beleidsplan
In 2014 is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2014-2017. Gekozen is voor een compact
meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar door het bestuur zal worden geactualiseerd en
bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid
en activiteiten van de stichting.
Het beleidsplan is gepubliceerd op de website van de stichting www.nieuwspraeland.nl en bij het
Kenniscentrum Filantropie : http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-nieuwspraeland
2.8 Doelrealisatie
Zoals in paragraaf 2.3 is verwoord, werkt de stichting langs twee wegen aan realisatie van de
doelstellingen. Enerzijds door jonge professionals (studenten) te stimuleren wetenschappelijk
onderzoek te doen ten behoeve van de doelgroep. Anderzijds door er voor te zorgen dat het
werkveld in de praktijk gebruik kan maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
De Anton Došen Scriptieprijs
De Anton Došen Scriptieprijs is een tweejaarlijkse scriptieprijs op het gebied van onderzoek bij
mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De
scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op dit
onderzoeksgebied. De prijs is ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland in
samenwerking met de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en STEVIG, onderdeel van
Dichterbij. De scriptieprijs is verbonden aan de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking:
Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts.
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerstvolgende uitreiking op 20 april
2017.
Praktijkproduct Mensen met een licht verstandelijke beperking en grensoverschrijdend gedrag.
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Vanuit verschillende projecten van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke
beperking ontstaan regelmatig mooie wetenschappelijke evidence based producten. Het is echter
van belang dat het praktijkproducten worden voor het werkveld. Het bestuur van de stichting
Vrienden van Nieuw Spraeland heeft ook in dit verslagjaar bijgedragen aan de realisatie van een
dergelijk praktijkproduct:
Dichterbij, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is een van de
zorgorganisaties verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke
beperking. Dichterbij financiert het promotieproject van Kim van den Bogaard onder begeleiding van
prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Henk Nijman, met als titel: mensen met een lichte verstandelijke
beperking en grensoverschrijdend gedrag. In dit vijfjarige promotietraject (2012-2017) wordt
geprobeerd om meer inzicht te krijgen in grensoverschrijdend gedrag (agressief gedrag, zelf
verwondend gedrag en seksueel ongepast gedrag). Recent onderzoek laat zien dat de focus zowel op
de cliënt als ook zijn omgeving dient te liggen en dat er mogelijk overeenkomstige (causale) factoren
zijn die het grensoverschrijdend gedrag veroorzaken. Het doel van dit promotietraject is om een
beeld te krijgen van grensoverschrijdend gedrag en de antecedenten en consequenten. Tevens is het
doel om betrouwbare en valide instrumenten te ontwikkelen voor de praktijk om
grensoverschrijdend gedrag te registreren, wat handvatten biedt voor toekomstige interventies.
Zelf verwondend gedrag
Zelf verwondend gedrag wordt vaak gezien als een van de meest stressvolle, onbehandelbare en
weerbarstige probleemgedragingen. Gevolgen van het gedrag zijn vooral voor de persoon, maar ook
voor diens omgeving aanwezig. Naast lichamelijk letsel, waarbij medisch ingrijpen noodzakelijk kan
zijn, zijn er ook gevolgen op sociaal en psychologisch gebied. Zelf verwondend gedrag kan
bijvoorbeeld interfereren met het verkrijgen van vaardigheden of het deelnemen aan activiteiten.
Zelf verwondend gedrag zorgt bij de omgeving (familie, begeleiding en anderen) vaak voor emoties
en stress en vraagt om meer gespecialiseerde zorg voor de persoon die het laat zien. Ondanks de
grote impact van het gedrag, is er in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nog
weinig onderzoek gedaan naar dit gedrag en zijn er ook weinig instrumenten en producten
beschikbaar om dit gedrag in kaart te brengen, laat staan te interveniëren.
Praktijkproduct
In het hierboven beschreven promotieonderzoek is een lijst ontwikkeld, the Self-harm scale (Nijman
& Palmstierna, 2004), die zelf verwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in
kaart kan brengen. Met de financiële bijdrage ten bedrage van €6000,- van de Stichting Vrienden van
Nieuw Spraeland wordt nu op basis van deze lijst een box ontwikkeld die elk team/ begeleider die
werkt met mensen met een verstandelijke beperking en zelf verwondend gedrag kan gebruiken. In
deze box zitten dan de volgende twee onderdelen: 1. Handleiding/reader 2. De self-harm scale .In de
handleiding staat enige achtergrondinformatie over zelf verwondend gedrag (prevalentie,
uitingsvormen, gevolgen), de manier waarop de lijst gebruikt kan worden en de manier waarop de
gegevens die verzameld zijn, geanalyseerd kunnen worden en vervolgens ingezet kunnen worden op
de groep om te interveniëren in het zelf verwondend gedrag.
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2.9 Communicatie met belanghebbenden en experts met inzicht in de problematiek van de
doelgroep.
De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland richt zich op de ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek voor SGLVG: Sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG)”. Om
hieraan concrete invulling te geven wordt samengewerkt met Tranzo, het wetenschappelijk centrum
voor zorg en welzijn van Tilburg University. In 2012 is binnen Tranzo de Academische Werkplaats
Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht onder leiding van prof. dr. Petri Embregts. De
academische werkplaats heeft via haar partners een uitstekende binding met het werkveld van de
doelgroep van de stichting. De brede ambitie van de werkplaats betreft het stimuleren, uitvoeren en
implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken van de eigen kracht van
mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen. Een ambitie die heel goed
aansluit bij de doelstellingen van de stichting vrienden. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts
organiseert de werkplaats tweejaarlijks een groot symposium voor het werkveld. Het symposium is
gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling en tijdens het symposium wordt tevens de Anton
Došen Scriptieprijs uitgereikt.
De oproep aan studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen en deel te nemen aan de Anton
Došen Scriptieprijs wordt breed bekend gemaakt. Wij noemen:
Universiteit Tilburg https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-enresearchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/antondosen/
Nieuwsbrief Tranzo , wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University
wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_scriptieprijzen#De_Anton_Do.C5.A1en_Scriptieprijs
kennisplein gehandicaptensector
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/71348-nieuwe-ronde-antondosen-scriptieprijs-en-Jan-van-der-kruis-innovatieprijs.html
via social media op de linkedin pagina van de groep Anton Dosen scriptieprijs
https://www.linkedin.com/groups/3923527 en https://www.facebook.com/dubbelpech/
De Anton Došen Scriptieprijs kent een gerenommeerde beoordelingscommissie met
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. dr. Petri Embregts, Tilburg University, voorzitter
Prof. dr. Anton, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
Drs Jos Nauts, secretaris van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Prof. dr. Henk Garretsen, Tilburg University
Drs. Harm Wijgergans MSM, STEVIG, onderdeel van Dichterbij
Prof. dr. Stijn Vandevelde, Universiteit Gent
Prof. dr. Henk Nijman, Radboud Universiteit
Dr. Wietske van Oorsouw, Tilburg University, secretaris
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De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking wordt vormgegeven vanuit een
structurele samenwerking tussen zorgorganisaties, belangenvereniging en Tranzo en vormt daarmee
een uitstekend podium om het werk van de stichting op te kunnen profileren. De
samenwerkingspartners zijn: Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet zorg,
Prisma, SDW, S&L Zorg, Tragel Zorg, Zuidwester en Tranzo (Tilburg University). Ook de
belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking is een vaste
samenwerkingspartner binnen de werkplaats.
Sinds de oprichting van de werkplaats delen de samenwerkingspartners de ambitie praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, uit te voeren en de resultaten te implementeren met als
doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die
hen ondersteunen. Hiermee wordt een uitstekend draagvlak geboden aan de met de hulp van de
stichting te ontwikkelen praktijkproducten.
2.10 Financieel beleid.
Het beheer van de effectenportefeuille is er op gericht het vermogen van de stichting in stand te
houden en tevens een jaarlijkse inkomensstroom te genereren waaruit bijdragen kunnen worden
verstrekt voor projecten die aan de doelstellingen van de stichting voldoen. Op basis van deze
uitgangspunten is gekozen voor een gespreide beleggingsportefeille, welke sedert juni 2013 actief
beheerd wordt op execution only basis.
Via de website van de stichting worden mensen die de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland een
warm hart toedragen, opgeroepen de stichting financieel te ondersteunen om de doelstellingen te
realiseren. Dat kan met een gift, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een nalatenschap.
2.11 Verwachtingen 2017
Doelbesteding.
Zoals in paragraaf 2.8 verwoord , zal in 2017 wederom de Anton Došen scriptieprijs uitgereikt
worden. Dit zal plaatsvinden op 20 april 2017 tijdens het symposium The next big thing, will be a lot
of small things van Tilburg University.
In 2017 zal het bestuur tevens in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een
Verstandelijke Beperking lopende wetenschappelijke onderzoeken naar de doelgroep volgen vanuit
de vraag of met de resultaten van onderzoeken een vertaling naar een praktijkproduct gemaakt zou
kunnen worden om voor het werkveld een volgende stap te zetten in kennisontwikkeling en
kennisdeling.
Communicatie en fondswervingsplan.
Een commissie van het bestuur zal een communicatie –en fondswervingsplan opstellen. Onderdelen
waaraan gedacht wordt, betreffen een update van de website waardoor deze ook beter zichtbaar
wordt op tablets en smartphones; aanbieden van een meer gebruikersvriendelijke donatiemodule
en gebruikmaking van social media.
In het verslagjaar is het ook voor kleinere goede doelen (in de categorie A met jaarlijkse inkomsten
kleiner dan 100.000,-) mogelijk geworden om een keurmerk (ook wel Erkenning genoemd) aan te
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vragen in het kader van een nieuw landelijk validatiestelsel. CBF is de controlerende instantie. Alle
bestaande keurmerken (waaronder het bekende CBF keurmerk) verdwijnen in het nieuwe stelsel –
groot en klein gaan naar de nieuwe Erkenning. Het bestuur is voornemens om in 2017 te
onderzoeken of een dergelijke erkenning voor de stichting zinvol en haalbaar is.
In 2017 zal een nieuw meerjarig beleidsplan worden opgesteld en gepubliceerd op de website van de
sticht en bij Kenniscentrum Filantropie.
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alle bedragen in euro's

Balans per 31 december 2016

31-12-16

31-12-15

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

1.615

1.742

364.178

305.059

Rabo bank Rekening Courant

1.680

1.135

Rabo bank Beleggersrekening

30.863

65.049

149

0

Effecten

Overlopende posten
Totaal Activa

398.485

372.985

PASSIVA
Reserves en fondsen
bestemmingsreserve
overige reserves

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

5.000
392.575

6.000
366.435

397.575

372.435

0

0

910

550
398.485
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372.985

9

alle bedragen in euro's

Staat van baten en lasten over 2016
2016

2015

BATEN
Interest effecten
Interest bank
Overige opbrengsten
Resultaat op verkoop effecten
Waardetoename effectenportefeuille

875
444
8.016
1.111
22.637

Totaal baten

1.224
431
7.548
4.664
6.196
33.083

20.063

LASTEN
Bankkosten
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek
Resultaat op verkoop effecten
Algemene kosten
Afwaardering effectenportefeuille
Totaal Lasten

Exploitatieresultaat

517
6.000
0
1.426
0

497
5.000
0
927
0
7.943

6424

25.140

13.639

3

Staat van baten en lasten over 2016

BATEN
Giften en donaties van derden
Overheidssubsidies
Baten uit beleggingen
Totaal baten

LASTEN

2016

0
0
32.639

2015

0
0
19.632

5.000

19.632

6.000

0

32.639

0

927

5.000
0

1.426

5.927

0
6.000

7.426

13.705

Besteding doelstellingen
Anton Došen scriptieprijs
Menslievende Professionalisering

Kosten beheer en administratie

25.213

-66

Kosten werving baten

Totaal lasten

-73

13.639

Financiële baten en lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

25.140

Saldo baten en lasten
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alle bedragen in euro's

3

Begroting Jaar 2017

BATEN
Giften en donaties van derden
Overheidssubsidies
Baten uit beleggingen
Totaal baten

LASTEN

2017

750
0
9.000

2016

0
0
10.000

60

5.000

1.100

0

6.000

10.000

1.600

7.100

9.750

Kosten beheer en administratie

6.660

2.900

0
6.000

Totaal lasten

3.090

-100

5.000
0

Saldo voor financiële baten en lasten

-100

2.800

Besteding doelstellingen
Anton Došen scriptieprijs
Menslievende Professionalisering

Financiële baten en lasten

2.990

Kosten werving baten

Saldo baten en lasten
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alle bedragen in euro's
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Staat van baten en lasten over 2016

BATEN
Giften en donaties van derden
Overheidssubsidies
Baten uit beleggingen
Totaal baten

LASTEN

2016

0
0
32.639

Begroting 2016

0
0
10.000

2015

0
0
19.632
19.632

6.000

10.000

6.000

0

32.639

6.000

0

927

5.000
0

0

1.100

5.927

0
6.000

1.426

7.100

13.705

0
6.000

7.426

2.900

-66

Besteding doelstellingen
Anton Došen scriptieprijs
Menslievende Professionalisering

Kosten beheer en administratie

25.213

-100

13.639

Kosten werving baten

Totaal lasten

-73

2.800

Financiële baten en lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

25.140

Saldo baten en lasten
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alle bedragen in euro's
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
Algemeen
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig
rekening houdende met mogelijke oninbaarheid.
Effecten
De effecten per balansdatum worden gewaardeerd tegen beurswaarde.
Inleg
NN Hoog Div. aandelen fonds
Robeco Inv. Grade Corp. Bond
Rabobank obl. 4,375%
BNP Global High Income
NN Premium Dividend Fonds
Kempen Global High Div. Fund
Comgest Growth Europe
BGF US basic value fund
BNP L1 Equity USA
Parvest Equity small cap
Robeco Global Premium Equity
iShares Stoxx Glb Select div.
Vanguard FTSE All World ETF
DWS Top dividend
Northern Trust Eur Custom ESG
NN Dynamic Mix 5
Kempen Eur High div fund
NN First Class Obl Fonds
iShares MSCI North America
Robeco Emerg. Cons Equity
NN Euro Fund
iShares EURO STOXX 50

Waarde
31-12-2016

18.337
24.875
20.426
9.950
19.426
11.194
11.477
24.950
12.974
12.974
14.970
14.849
19.268
12.974
11.976
14.970
9.980
9.980
9.516
9.980
13.473
9.968
_______

25.412
23.343
23.766
11.758
20.290
15.306
14.564
31.711
16.624
17.587
19.369
19.389
19.132
13.041
12.210
15.681
10.663
9.926
10.455
9.791
14.157
10.002
_______

318.487
=======

364.178
=======

Het beheer van de effectenportefeuille is er op gericht het vermogen van de stichting in stand
te houden en tevens een jaarlijkse inkomstenstroom te genereren waaruit donaties en
bijdragen verstrekt kunnen worden voor projecten die aan de doelstellingen van de stichting
voldoen. Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor een gespreide beleggingsportefeuille, die actief beheerd wordt op execution only basis.
In het verslagjaar werd een belangrijk deel van de liquide middelen aangewend voor koop
van aandelenfondsen met een spreiding over wereldwijd, Noord Amerika en Europa.
Daarnaast werden de fondsen Delta Lloyd Select div fonds en NN North America Fund
verkocht met een positief resultaat van € 1.111.
In het verslagjaar kon een waardetoename op de effectenportefeuille van € 22.637 ten
gunste van het resultaat gebracht worden.
De waarde van de portefeuille is per 31-12-2015 € 45.691 hoger dan de inleg.
12

Jaarrekening 2016- Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland

Overige vorderingen
Onder dit hoofd is opgenomen de per balansdatum nog te ontvangen rente van obligaties
betrekking hebbende op het boekjaar 2016, alsmede terug te vorderen dividendbelasting.

Overlopende posten
Deze post betreft ter beschikking gestelde maar nog niet ontvangen dividenden.

Reserves en fondsen
2016

2015

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
6.000
Toevoeging
Bijdrage doelstellingen
Stand per 31 december

5.000

0
6.000

- 6.000
_______

0
________

5.000
=======

6.000
========

Overige reserves
Stand per 1 januari

366.435

352.796

25.140

13.639

Mutatie in bestemmingsreserve

1.000
________

0
_________

Stand per 31 december

392.575
========

366.435
=========

Toevoeging saldo baten en lasten

Overige schulden
Deze post bestaat uit voorzieningen voor accountantskosten over 2016.
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Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2016

Baten uit beleggingen
In 2016 werd aan dividenden € 8.016 en aan rente op obligaties € 875 ontvangen.
Het in het boekjaar behaalde resultaat bestaat tevens uit een winst van € 1.111 op de
verkoop van effecten en een waardetoename van € 22.637 per 31 december 2016 op de op
die datum in bezit zijnde effecten, die tegen beurswaarde worden gewaardeerd.
Besteding doelstellingen
Overeengekomen is om in het vervolg de Anton Došen Scriptieprijs om de twee jaar uit te
reiken te beginnen met het jaar 2015. Met professor Petri Embregts zijn de mogelijkheden
verkend om vanuit de Stichting een bijdrage te leveren aan het toegankelijk maken van
opgedane wetenschappelijke kennis voor professionals in het werkveld. Vanuit deze
verkenning is besloten het project “ Mensen met een lichte verstandelijke beperking en
grensoverschrijdend gedrag “ te ondersteunen met een donatie van € 6000 in dit
verslagjaar.

Algemene Kosten
Hieronder zijn opgenomen de vergaderkosten, accountantskosten en de kosten voor beheer
van de website.
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