
 

 

Stichting Charlotte Fonds 
 

Jaarrekening 2015 

 
 

 

 

 

 

 
Tilburg, 28 november 2016 

 

 
Stichting Charlotte Fonds 

Bezoekadres :    Lage Witsiebaan 85, 5042 DH Tilburg 

Postadres :    Deltalaan 7, 5032 TP Tilburg 

E-Mail  :    info@charlottefonds.nl 

Website :    www.charlottefonds.nl 



 

 

Stichting Charlotte Fonds 
 

Tilburg 

 

 

 

 
Inhoudsopgave 

 
 
Paginanummer: 

 
  1/13  t/m   1/13  : Algemene gegevens 

  2/13  t/m   2/13  : Secretariaatsverslag 

  3/13  t/m   3/13  : ANBI-bepalingen 

  4/13  t/m   4/13  : Grondslagen 

  5/13  t/m   5/13  : Balans per 31 december 2015 (activa) 

  6/13  t/m   6/13  : Balans per 31 december 2015 (passiva) 

  7/13  t/m   7/13  : Staat van baten en lasten over 2015 

  8/13  t/m   8/13  : Toelichting op de balans per 31 december 2015 (activa) 

  9/13  t/m   9/13  : Toelichting op de balans per 31 december 2015 (passiva) 

10/13  t/m 12/13  : Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 

13/13  t/m 13/13  : Overige toelichtingen over 2015 



Algemene gegevens

De Stichting Charlotte Fonds is oorspronkelijk opgericht onder de naam "Stichting Vrienden van

Charlotte Oord" op 18 april 1989 te Tilburg. Het initiatief voor de oprichting van de "Stichting Vrienden

van Charlotte Oord" is genomen door de "Stichting Charlotte Oord" en de "Stichting Mytylschool

Tilburg".

Op 11 maart 1998 is de naam van de stichting gewijzigd in "Stichting Charlotte Fonds".

Op 18 december 2000 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd als gevolg van een aanpassing in de 

doelstelling van de stichting. De doelstelling van de Stichting Charlotte Fonds is:

Het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen, gericht op de

terreinen van educatie, behandeling, zorg en onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander

 - rechtstreeks of zijdelings - verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des

woords.

De stichting is sinds 1 januari 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bij de belastingdienst is de stichting bekend onder RSIN 8072.73.636.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41097289.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 is als volgt:

De heer M.W.M. van de Laar Voorzitter

De heer Mr. H.I.J.M. Verhoeven Vice voorzitter

Mevrouw M.J. ter Heegde - Snels Secretaris

De heer G. Schalk Penningmeester

De heer G.J.M. Akkermans Lid

De heer N.A.A. Laureijssen Lid

De genoemde bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om met andere bestuurders verplichtingen voor

de stichting aan te gaan.

Stichting Charlotte Fonds

Jaarrekening 2015 Pagina 1 van 13



Secretariaatsverslag

Het bestuur van de Stichting Charlotte Fonds heeft in 2015 vier keer vergaderd, en wel op 5 februari, 23 

april, 24 september en 19 november. De activiteiten van de Stichting Charlotte Fonds hebben in 2015  

plaatsgevonden conform het “Beleidsplan 2013-2018”.

Het werkgebied van het Charlotte Fonds is beperkt gebleven tot Tilburg en de directe regio. Dit conform 

het bestuursbesluit van 2003. Doelstelling van het Charlotte Fonds is subsidiëring van projecten ten 

behoeve van groepen mensen met een lichamelijke beperking. Subsidieaanvragen worden door het bestuur

getoetst aan de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in de oprichtingsstatuten.

In 2015 is het Charlotte Fonds er wederom in geslaagd aan diverse projecten subsidie te verlenen, zoals aan:

- Revalidatiecentrum Leijpark, Tilburg, ten behoeve van therapeutisch paardrijden.

- Stichting Motorcycle Support Nederland, ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe bus.

- Villa Pardoes, ten behoeve van de financiering van de capaciteitsuitbreiding.

- VC Sarto, ten behoeve van de aanschaf van materiaal.

- High Five, ten behoeve de aanschaf van een rolstoel voor het rolstoelbasketbal.

- Best Buddies Nederland, ten behoeve van de aanschaf van activiteitenmaterialen en middelen.

- Stichting Vrienden Gehandicaptenvoetbal S.V.G., ten behoeve van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi.

- Duchenne Heroes.

- Stichting Luanda Jinja.

De financiering van genoemde projecten werd mede mogelijk gemaakt door steun van externe fondsen.

Om aan de voortdurende vraag naar financiële ondersteuning te kunnen voldoen, zal het bestuur een beroep

blijven doen op externe fondsen, het bedrijfsleven en particulieren die zich betrokken voelen bij de zorg en

het onderwijs aan mensen met een lichamelijke beperking.

Per 1 januari 2015 zijn twee nieuwe bestuursfunctionarissen aangetreden.

Dit zijn mevrouw M.J. ter Heegde-Snels (secretaris) en de heer G. Schalk (penningmeester).
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ANBI-bepalingen

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte 

werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden 

vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Voor niet  

beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomende 

gevallen een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Fondsenwerving

Om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren is het gewenst om een ruim voldoende 

basisvermogen te verkrijgen uit fondsenwerving. Deze fondsenwerving kan zich richten op particulieren

(donateurs), maar ook op het bedrijfsleven, op serviceclubs en op landelijke goede doelen fondsen / 

stichtingen.

Administratie van de stichting

De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het 

vermogen worden beheerd door de bestuursleden. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 

stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten 

en de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. De

jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de Rabobank Tilburg. De stichting heeft hierbij 

een deel van haar vermogen in beheer gegeven. De Rabobank biedt een dienstverlening aan in de vorm 

van Rabo Beheerd Beleggen. Rabo Beheerd Beleggen is zakelijk weergegeven een vorm van discretionair

vermogensbeheer. De stichting geeft op basis van een overeenkomst opdracht en verleent hierbij volmacht 

om namens de stichting en voor haar rekening en risico het vermogensbeheer te verrichten.

Hiertoe wordt in de administratie van de Rabobank een effectenrekening aangehouden op naam van de 

stichting waarop financiële instrumenten en liquiditeiten van de stichting bij de Rabobank worden 

bijgehouden en ten laste waarvan de Rabobank de verschuldigde bedragen kan incasseren en waarop de 

Rabobank de aan de stichting toekomende bedragen kan bijschrijven. 
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Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde overeenkomstig de opgaaf van de Rabobank.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met

mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden gevormd voor 

reeds aanwezige verplichtingen en voor verplichtingen die redelijk nauwkeurig te schatten zijn.

Schulden

Alle overige passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Donaties

Donaties worden verantwoord in het boekjaar dat deze zijn toegezegd.

Rente en dividend

Opbrengsten van rente en dividend worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Resultaat effecten

Het resultaat op de effecten wordt verantwoord in het jaar waarin deze behaald zijn conform de opgaaf

van de Rabobank.

Lasten

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het betreffende 

boekjaar.
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Balans per 31 december 2015

Activa Toelichting 31-12-2015 31-12-2014

Financiële vaste activa 1

Effecten € 371.322 € 263.307

Vlottende activa 2

Te ontvangen rente € 342 € 910

Te ontvangen dividend - 131 - 122

€ 473 € 1.032

Liquide middelen 3

Kas € 19 € 404

Bankrekeningen - 26.609 - 107.541

€ 26.628 € 107.945

Totaal generaal € 398.423 € 372.284
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Balans per 31 december 2015

Passiva Toelichting 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen 4

Algemene reserve € 381.886 € 356.936

Voorzieningen 5

Voorziening project therapeutisch paardrijden € 14.644 € 14.785

Kortlopende schulden 6

Te betalen kosten € 1.893 € 563

Totaal generaal € 398.423 € 372.284
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Staat van baten en lasten

Toelichting 2015 2014

Baten

Donaties 7 € 8.159 € 8.691

Rentebaten 8 - 342 - 1.474

Dividenden 9 - 3.195 - 2.872

€ 11.696 € 13.037

Lasten

Bestedingen doelstelling 10 € 17.410 € 15.000

Beheer en administratie 11 - 6.866 - 2.758

€ 24.276 € 17.758

Resultaat normale activiteiten € -12.580 € -4.721

Overige baten

Resultaat effecten 12 € 37.530 € 17.883

Resultaat € 24.950 € 13.162
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Toelichting op de balans (activa)

De toelichting op de diverse activaposten luidt als volgt:

31-12-2015 31-12-2014

1 Financiële vaste activa

Effecten

Beleggingen volgens jaaroverzicht Rabobank € 371.322 € 263.307

2 Vlottende activa

Te ontvangen rente

Rabobank beleggersrekening € 180 € 798

Rabobank doelreserveren - 162 - 112

€ 342 € 910

Te ontvangen dividend

Op effecten € 131 € 122

3 Liquide middelen

Kas € 19 € 404

Bankrekeningen

Rabobank beleggersrekening € 7.373 € 98.690

Rabobank doelreserveren - 16.612 - 8.500

Rabobank rekening courant - 2.624 - 351

€ 26.609 € 107.541
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Toelichting op de balans (passiva)

De toelichting op de diverse passivaposten luidt als volgt:

31-12-2015 31-12-2014

4 Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari € 356.936 € 343.774

Resultaat - 24.950 - 13.162

Stand per 31 december € 381.886 € 356.936

5 Voorziening project therapeutisch paardrijden

Stand per 1 januari € 14.785 € 14.755

Dotaties:

Jaarlijkse dotatie € 2.500 € 2.500

Ontvangen donaties - 5.700 - 8.000

Ontvangen bijdragen - 2.283 - 0

€ 10.483 € 10.500

Onttrekking: betalingen aan Libra groep                                                       -/-- 10.624  -/- - 10.470

Stand per 31 december € 14.644 € 14.785

6 Kortlopende schulden

Te betalen kosten

Reservering accountantskosten € 1.210 € 0

Beheerkosten beleggingen 4e kwartaal Rabobank - 683 - 547

Bankkosten 4e kwartaal Rabobank rekening courant - 0 - 16

€ 1.893 € 563
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014

Baten

7 Donaties

Rabobank termijn project therapeutisch paardrijden € 2.500 € 5.000

ZorgSaam voor jeugd bijdrage therapeutisch paardrijden - 2.000 - 0

Stichting Steunfonds vraag gift therapeutisch paardrijden - 1.000 - 0

M. van de Laar gift project therapeutisch paardrijden - 0 - 2.000

Lions club gift project therapeutisch paardrijden - 0 - 1.000

Achmea donatie therapeutisch paardrijden - 200 - 0

Bijdragen therapeutisch paardrijden - 2.283 - 0

Overige donaties - 176 - 691

€ 8.159 € 8.691

8 Rentebaten

Rabobank beleggersrekening € 180 € 798

Rabobank doelreserveren - 162 - 112

Rekening courant Schretlen N.V. - 0 - 564

€ 342 € 1.474

9 Dividenden

Contant dividend € 3.195 € 2.872
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Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

2015 2014

Lasten

10 Bestedingen doelstelling

Dotatie voorziening project therapeutisch paardrijden (TP) € 2.500 € 2.500

Toevoeging donaties voorziening project TP - 5.700 - 8.000

Toevoeging ontvangen bijdragen voorziening project TP - 2.283 - 0

Stichting Motorcycle Support Nederland - 500 - 0

Villa Pardoes - 500 - 0

VC Sarto Tilburg - 750 - 0

Stichting Treftour - 500 - 0

Best Buddies - 677 - 0

High Five Tilburg - 2.500 - 0

Duchenne Heroes - 500 - 0

Stichting Luanda Jinja - 500 - 0

Toernooi Sailwise Eindhoven - 0 - 1.000

S.V.G. (zaalvoetbal gehandicapten) - 500 - 1.000

Stichting Open Door Loon op Zand - 0 - 1.000

Stichting Wijkcentrum Zorgvlied - 0 - 500

Project goede doelen - 0 - 500

Special Heroes day Tilburg - 0 - 500

€ 17.410 € 15.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

2015 2014

11 Beheer en administratie

Representatiekosten € 0 € 228

Drukwerk en kantoorbehoeften - 0 - 65

Contributies en bijdragen - 85 - 120

Porti - 22 - 94

Communicatiekosten - 0 - 72

Website - 741 - 0

Bankkkosten - 103 - 50

Kosten Paypal - 186 - 0

Beheerkosten en fee effectenportefieulle - 2.715 - 2.129

Bestuurskosten - 1.765 - 0

Verzekeringen - 39 - 0

Accountantskosten - 1.210 - 0

€ 6.866 € 2.758

12 Resultaat effecten

Resultaat effectenportefieulle € 35.293 € 17.883

Faillissementsuitkering Lehman Brothers - 2.237 - 0

€ 37.530 € 17.883
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Overige toelichtingen

Niet uit de balans blijkende posten

Toegezegde donaties

Door Stichting ZorgSaam voor Jeugd is er ten behoeve van het project therapeutisch paardrijden

een jaarlijkse te ontvangen donatie van € 2.000 toegekend voor de jaren 2015 t/m 2019.

Te verstrekken gelden

In het beleidsplan 2013 t/m 2018 is vermeld dat er een tweejaarlijkse prijsvraag wordt georganiseerd

door de stichting waarbij een prijs van € 2.500 wordt uitgekeerd.

Resultaatbestemming

In artikel 3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen omtrent het vermogen 

van de stichting:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a. Donaties

b. Subsidies

b. Schenkingen erfstellingen en legaten

c. Alle andere verkrijgingen en baten

Op grond van dit artikel wordt het positieve resultaat 2015 toegevoegd aan de algemene reserve.

Vaststelling jaarrekening 2014

In de vergadering van 26 mei 2016 is de jaarrekening 2014 door het voltallige bestuur vastgesteld.

Daarmee is het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
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