
Jaarverslag S+ch+ng STIBEMAN over 2019 

Financieel jaarverslag penningmeester/ secretaris S+ch+ng STIBEMAN over 2019 

Alle bedragen afgerond in euro’s (€) 

Toelich+ng 

Staat van baten en lasten 

Balans per 31 december 2019

ACTIVA 2019 2018 2017 2016 2015

ING bankrekening 4.361 4.753 10.677 10.795 5.728

ING spaarrekening 65.182 60.127 60.003 60.000

Nog te ontvangen rente 13 14 55 124 3

Voorgeschoten voor NMV 6.414

Totaal ac+va 69.556 69.949 70.859 70.922 72.145

PASSIVA 2019 2018 2017 2016 2015

Toegezegde, nog niet 
uitgekeerde subsidie

100

Eigen vermogen 69.456 69.949 70.859 70.922 72.145

Totaal passiva 69.556 69.949 70.859 70.922 72.145

Staat van baten en lasten over 2018

INKOMSTEN 2019 2018 2017 2016 2015

Rente 13 13 55 124 3

Legaat 47.209

DonaRes 14 14 1.014 27 28

Totaal inkomsten 27 27 1.069 151 47.240

UITGAVEN 2019 2018 2017 2016 2015

Bureaukosten / bankkosten 166 137 132 125 103

Toegekende aanvragen 340 800 1.000 1.249 2.700

Totaal uitgaven 506 937 1.132 1.374 2.803

BATIG SALDO -492 -910 -63 -1.223 44.437
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Inkomsten 
De SRchRng heeW slechts minimale renteopbrengsten gekend. Naar verwachRng loopt dit nog verder 
terug. 

Uitgaven 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De overige kosten bestaan alleen uit bankkosten, die 
over de jaren heen alleen maar een sRjgende lijn vertonen. 

Besteding aan doelen 
In het jaarverslag zijn twee aanvragen voor subsidie aan malacologische acRviteiten gehonoreerd: 
- € 240 voor reis- en verblij[osten voor museumbezoek in Gotha door Gijs Kronenberg; 
- € 100 voor bijdrage aan veldwerk in Borneo in het kader van Tropical Biodiversity and Field 

methods (South East Asia) door Maarten Lubbers. Dit bedrag is in 2019 toegezegd en uitgekeerd in 
januari 2020. 

Balans 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit aangehouden liquide middelen. 
Het verloop is als volgt: 
Vermogen ulRmo 2018:   € 69.949 
NegaRef saldo baten en lasten  - -    492 

Vermogen ulRmo 2019   €  69.456 (inclusief afronding) 

ANBI status 
SRchRng STIBEMAN is sinds 1 januari 2008 door de BelasRngdienst erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 803725437. Daardoor zijn giWen en legaten aan 
SRchRng SRbeman van de belasRng aWrekbaar en hoeW de sRchRng geen schenkingsrecht te betalen 
over legaten en donaRes. Door de bestedingen in het verslagjaar maakt de SRchRng duidelijk het 
algemeen nu na te streven. Wij zijn eind 2016 getoetst door de BelasRngdienst op een aantal formele 
regels waaronder het publiceren van de vereiste stukken op de website (o.a. jaarverslag en 
beleidsplan) en hebben akkoord gekregen. 

AfschriX 
Conform de verplichRng in de statuten is dit verslag aan het bestuur van de NMV aangeboden. 

Waddinxveen, 2 augustus 2020 
Bram Breure, penningmeester 

2



Verslag van de kascommissie NMV over 2019 en decharge penningmeester NMV en S+beman over 
2019 

De kascommissie die de boeken over 2019 heeW gecontroleerd bestaat uit Ton de Winter en Henk 
Menkhorst. Reservelid was Jan de Quaasteniet.  

Verslag Kascommissie 
Kascontrole heeW plaats gebonden op 20 februari 2020 in Naturalis. Alle financiële stukken ziien 
ordelijk bijeen in een map. Steekproefsgewijze controles van opgevoerde uitgaven komen keurig met 
rekeningen overeen.  
Wat opvalt is het forse tekort op de resultaten 2019, zijnde € 5707. Ook dit jaar is in de bijgestelde 
begroRng een tekort geraamd van € 2100.  
Verder waren portokosten veel hoger dan normaal door verkeerd gebruikte productcodes. De teveel 
betaalde portokosten kunnen volgens de penningmeester mogelijk teruggevraagd worden.  
Het viel ons verder op dat de bankkosten veel hoger waren dan de rente op het toch niet 
onaanzienlijke geldelijke vermogen van de vereniging: 72000 euro op de spaarrekening leverde 13,42 
op, de bankkosten (beheer lopende rekening) bedroegen 385,80. Voor SRbeman geldt een 
vergelijkbaar verhaal. Dit heeW te maken met de lage rentestand; als dit bijvoorbeeld Ren jaar zo door 
zou gaan, wordt de vereniging bijna 3500 euro armer. Dat is de gemiddelde contribuRe van 70 leden.. 
Uit de stukken blijkt dat de financiële situaRe van de vereniging momenteel niet echt zorgelijk is. De 
lopende uitgaven worden goeddeels door de inkomsten gedekt. Extra uitgaven kunnen voorlopig uit 
de verschillende legaten worden betaald, een soort SRbemannetje binnen de vereniging. 
Alles bij elkaar kan gesteld worden dat de  financiën van de vereniging een financieel gezond beeld 
laten zien. Dat feit is een compliment aan het bestuur van een vereniging met relaRef weinig leden 
(ook financieel een bron van zorg) en heel veel acRviteiten en oogverblindende publicaRes. En een 
speciaal compliment aan de penningmeester voor de keurige en overzichtelijke administraRe. 
Wat betreW de S+ch+ng S+beman is de verslaglegging van de financiële toestand in orde. De 
boekhouding bij zo weinig acRviteit oogt eenvoudig. 
Het verbaast de kascommissie dat er in 2019 nauwelijks (substanRële) uitgaven zijn geweest. Bij een 
vermogen van bijna 70.000 euro is er in 2019 voor in totaal 340 euro aan subsidies uitgekeerd. Nog 
eens de helW van dit bedrag is uitgegeven aan bankkosten. Door de lage rentestand is het rendement 
van het vermogen de facto flink negaRef als de inflaRe in ogenschouw wordt genomen. Als geheel 
gaat het fonds dus langzaam maar zeker achteruit zonder veel aan de bloei van de malacologie bij te 
dragen. Het lijkt erop dat de NMV-leden de sRchRng SRbeman geen warm hart meer toedragen: 
legaten worden de laatste jaren vrijwel uitsluitend aan de NMV toegekend; in 2019 ontving SRbeman 
niet minder dan 14 euro aan donaRes. Op dit moment oogt de SRbeman als een ineffecRef en 
financieel inefficiënt vehikel. Wij denken dat een heroverweging van nut en noodzaak van SRbeman 
voor de hand ligt.  
Henk Menkhorst & Ton de Winter 

3



Plannen STIBEMAN voor 2020 

Gelet op de ontwikkelingen in de financiële markten, houdt het bestuur er rekening dat ook dit jaar 
de inkomsten uit renten minimaal zullen zijn en de bankkosten waarschijnlijk wederom zullen sRjgen.  
Evenals de voorgaande jaren ziet het bestuur graag aanvragen tegemoet die de malacologie in 
Nederland bevorderen en passen bij de ondersteunde doelen zoals vermeld op de website (hips://
www.spirula.nl/sRbeman/). 

Nadat het bestuur vorig jaar van samenstelling is gewijzigd door de wisseling van 
penningmeesterschap bij de NMV, is er dit jaar opnieuw een wijziging. Ruud Bank heeW zijn statutaire 
zipngstermijn van 6 jaar er op ziien en treedt af, onder dankzegging voor zijn inzet voor de SRchRng. 
Wij hebben Dennis Nieweg bereid gevonden om in zijn plaats zijn experRse in te zeien voor het 
SRbeman bestuur en verwelkomen hem van harte. In overleg met de voorziier is om pragmaRsche 
redenen besloten dat de penningmeester ook de secretarisfuncRe op zich neemt. 
De voorziier van de NMV is qualitate qua ook bestuurslid van de SRchRng SRbeman. Met het 
aWreden van Anthonie van Peursen in juni 2020 is zijn taak overgenomen door interim-voorziier 
Hannco Bakker. Als de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2020 een nieuwe voorziier van 
de NMV kiest, zal deze automaRsch Hannco Bakker opvolgen in het bestuur van SRchRng SRbeman. 
Het bestuur van SRchRng STIBEMAN bestaat thans uit: 
Hannco Bakker (voorziier ad interim), Bram Breure (secretaris/penningmeester), Jaap de Boer, Henk 
Dekker, Dennis Nieweg (leden). 

Bestuur SRbeman 
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