
Jaarverslag Stichting STIBEMAN 2015 
 
 

Balans per 31 december 2015  
 
ACTIVA 2015 2014 2013 2012 2011 

           

ING bankrekening 5.728 27.708 700,13 1.156,16 1.082,69 

ING spaarrekening 60.000     

Roparco zakelijk [opgeheven in 
2014] 

 0 26.541,75 21.066,35 20.656,44 

Ropoarco  0 0,00 5.185,00 5.097,08 

Nog te ontvangen rente 3 0 274,21 290,40 497,93 

Voorgeschoten voor NMV 6.414         

  ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ 

Totaal activa 72.145 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 

    

  

  
  

PASSIVA 2015 2014 2013 2012 2011 

           

Toegezegde, nog niet uitgekeerde 

subsidie 

 0 0,00 0,00 0,00 

Eigen vermogen (incl. legaten etc.) 72.145 27.708 27.516,09 27.697,91 27.334,14 

  ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ 

Totaal passiva 72.145 27.708 27.896,40 27.697,91 27.334,14 

 

Staat van baten en lasten over 2015  

 

  

INKOMSTEN  2015 2014 2013 2012 2011 

           

Rente 3 253 274,21 290,40 465,99 

Legaat 47.209     

Donaties 28 27 227,17 177,17 177,17 

  ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ 

  47.240 280 501,38 467,57 643,16 

   

  
  

  

UITGAVEN  2014 2013 2012 2011 

           

Bureaukosten / bankkosten 103 88 83,20 103,70 96,79 

Subsidies / Toegekende aanvragen 2.700 0 600,00 0 0 

  ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ 

  2.803 88 683,20 103,70 96,79 

      

BATIG SALDO 44.437 192 -181,82 363,87 546,37 

 

Toelichting 
 

Staat van baten en lasten 
 

Inkomsten 



Naast de giften van twee leden (waarvoor dank!) hebben we in het verslagjaar een legaat 

ontvangen van mw. E. Bergstrom-Muilwijk groot € 47.209,-. Dit legaat was al enige jaren 

geleden aangekondigd zonder bekend bedrag, en is dit jaar door behandelend notaris 

afgewikkeld en ontvangen. Het is een verrassend groot bedrag waar we erg blij mee zijn. 
Met dit legaat heeft Stichting Stibeman de komende jaren meer mogelijkheden om haar 

doelstelling inhoud te geven: het stimuleren van de malacologie in Nederland, waarbij 

onder meer aandacht zal zijn voor het stimuleren van de weekdiereninventarisatie in 

Nederland. Het bestuur gaat daarom meer bekendheid geven aan het fonds en zal nieuwe 
beleidsregels publiceren welke de aanvragen tot ondersteuning kunnen stimuleren.  

 

Uitgaven 

Alleen kosten van de bankrekeningen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 

 

Besteding aan doelen 

In het verslagjaar is een aanvraag van de Nederlandse Malacologische Vereniging en 

Stichting ANEMOON ontvangen voor het uitgeven van een nieuwe Nederlandse namenlijst 
in het kader van het 80-jarige bestaan van de NMV. Deze aanvraag is gehonoreerd, omdat 

dit boek een stimulans zal zijn voor het onderzoek naar het voorkomen van weekdieren in 

Nederland. Het gebruik van Nederlandse namen verlaagt de drempel voor nieuwe leden 

om daaraan mee te doen. Ook geeft het boek inzicht in de herkomst van Nederlandse 
namen van weekdieren (etymologie). Het boek is in december 2015 gepubliceerd met de 

titel “Pluimdragers en Slijkgapers”. Het krijgt een ruime verspreiding doordat de NMV het 

boek als jubileumgeschenk heeft aangeboden aan haar Nederlandstalige leden en doordat 

Stichting ANEMOON zorgt voor de verkoop via haar website en de distributie in haar 
achterban. 

 

Balans 

 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat nagenoeg geheel uit aangehouden liquide middelen. 

Het verloop is als volgt: 

Vermogen ultimo 2014     € 27.708- 

Bij: positief saldo baten en lasten     44.437,- 
         ---------  

Vermogen ultimo 2015     € 72.145,- 

 

ANBI status STIBEMAN 
Stichting Stibeman is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 803725437. Daardoor zijn giften aan 

Stichting Stibeman van de belasting aftrekbaar en hoeft de stichting geen schenkingsrecht 

te betalen over legaten en donaties. 
 

Afschrift 

Conform de verplichting in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV 

verzonden. 

 
Blokker, 5 maart 2016 

Aart Dekkers 

Penningmeester  

 
 

 

 


