
 

 

Verslag penningmeester STIBEMAN over 2020 

 

 

STIBEMAN Balans per 31 december 2020                     (alle bedragen afgerond in €) 

ACTIVA 2020 2019 2018 2017 2016 

ING bankrekening 4.125 4.361 4.753 10.677 10.795 

ING spaarrekening 65.195 65.182 60.127 60.003 60.000 

Nog te ontvangen rente 0 13 14 55 124 

Totaal Activa 69.320 69.556 64.894 70.735 70.919 

            

PASSIVA 2020 2019 2018 2017 2016 

Toegezegde nog niet uitgekeerde subsidie 1287 100 0 0 0 

Eigen vermogen 68.033 69.456 69.949 70.859 70.922 

Totaal passiva 69.320 69.556 69.949 70.859 70.922 

            

STIBEMAN Baten en lasten 2020           

INKOMSTEN 2020 2019 2018 2017 2016 

Rente 0 13 13 55 124 

Legaten 0 0 0 0 0 

Donaties 5 14 14 1.014 27 

Totaal inkomsten 5 27 27 1.069 151 

            

UITGAVEN 2020 2019 2018 2017 2016 

Bureaukosten / bankkosten 137 166 137 132 125 

KVK kosten (porto) 4 0 0 0 0 

Toegekende aanvragen 100 340 800 1.000 1.249 

Totaal uitgaven 240 506 937 1.132 1.374 

SALDO INKOMSTEN-UITGAVEN -236 -479 -910 -63 -1.223 

 

Toelichting 

 

Staat van baten en lasten 

 

Inkomsten 

De Stichting heeft slechts minimale renteopbrengsten gekend de afgelopen jaren, met ingang van 2020 geen 

rente inkomsten meer. 

 

Uitgaven 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De overige kosten bestaan alleen uit bankkosten, die over de 

jaren heen redelijk stabiel blijft ondanks de betere mogelijkheden die we ter beschikking hebben. 

 

Besteding aan doelen 

In het jaarverslag is één aanvraag voor subsidie aan malacologische activiteiten ontvangen en gedeeltelijk 

gehonoreerd: € 1287 voor publicatie kosten van Basteria 84(4-6), december 2020. 

Ook zijn drie aanvragen ontvangen van auteurs van Basteria die subsidie vroegen voor het publiceren van 

hun artikel in Basteria 84(4-6). Eén aanvraag is teruggetrokken. De beide andere aanvragen zijn door 

Stibeman in behandeling genomen, maar omdat de NMV inmiddels al voor voldoende financiering had 

gezorgd zijn deze niet toegekend. De auteurs zijn daarover geïnformeerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Balans 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit aangehouden liquide middelen en kan teruggevonden worden in 

bovenstaande tabel onder kopje “PASSIVA” 

 

 
 

ANBI status 

Stichting STIBEMAN is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 803725437. Daardoor zijn giften en legaten aan Stichting Stibeman 

van de belasting aftrekbaar en hoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over legaten en donaties. 

Door de bestedingen in het verslagjaar maakt de Stichting duidelijk het algemeen nut na te streven. 

 

Afschrift 

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

 

Bestuur 

Het bestuur is ook dit jaar van samenstelling gewijzigd door de wisseling van penningmeesterschap bij de 

NMV, Bram Breure is opgevolgd door Jan de Quaasteniet. Door het opzeggen van de voorzittersfunctie van 

de NMV door Anthonie van Peursen, is de functie van voorzitter ad interim overgenomen door Hannco 

Bakker, die opgevolgd is door Theo Kemperman op 26 september 2020. Wij verwelkomen de nieuwe 

bestuursleden van harte. 

Het bestuur van Stichting STIBEMAN bestaat vanaf 1 november 2020 uit: 

Theo Kemperman (voorzitter), Henk Dekker (secretaris), Jan de Quaasteniet (penningmeester), Jaap de Boer 

(lid), Dennis Nieweg (lid). 

 

 

Winkel, 25 mei 2021 

 

Henk Dekker 

secretaris 

 

 

  



 

 

 

Plannen STIBEMAN voor 2021 

 

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 

(https://www.spirula.nl/stibeman/). Gezien de geringe bekendheid van onze subsidie mogelijkheden, willen 

we onderzoeken hoe meer bekendheid onder vooral jongeren te krijgen om zo de malacologie meer te 

kunnen stimuleren. 

 

https://www.spirula.nl/stibeman/

