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Jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2016, na verwerking van het saldo
van de Staat van baten en lasten over 2016
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2016
Algemeen
De Stichting is bij notariële akte opgericht d.d. 5 juli 2013.
Het doel van de Stichting is de verbetering van het woon- en leefklimaat van
Surhuisterveen en haar omgeving. Alsmede al hetgeen met vorenstaande
verband houdt of daarvoor bevorderlijk is door het beschikbaar stellen van
financiële middelen, die bijdragen aan het gestelde doel.
Middelen van de Stichting
Door de Vereniging Spavo is een bijdrage verleend van € 3.030.000,-.
Dit bedrag is rechtstreeks t.g.v. het eigen vermogen gebracht.
Per 31 december 2016 was er een positief saldo bij de Rabobank voor een
bedrag van € 356.924,-.
Overige
In 2016 is het bestuur 10 keer in vergadering bijeen geweest.
- Gedurende het jaar zijn 28 aanvragen in behandeling genomen.
- Deze projecten hebben een schriftelijk verzoek conform de daarvoor
gestelde eisen ingediend bij de Stichting.
- De aanvragen zijn door het bestuur getoetst aan de normen.
- In 2016 hebben in totaal 21 projecten een bijdrage ontvangen met een
totaalbedrag van € 57.196,-.

Surhuisterveen, 15 mei 2017
Namens het Bestuur van Stichting Spavo Fonds,
J.J. Atsma, voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2016

31-12-2016
€

31-12-2015
€

3.014.200

2.828.380

1.435

3.704

356.924

416.068

3.372.559
========

3.248.996
========

3.370.848

3.248.326

1.711

670

3.372.559
========

3.248.996
========

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Effecten
Vlottende vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

31-12-2016
€

31-12-2015
€

194.745
7.491
187.254

120.491
5.831
114.660

57.196
7.408
64.604

59.542
6.793
66.335

-128

-119

122.522
=======

48.206
=======

BATEN
Opbrengst beleggingen
Kosten effecten
Totaal baten

LASTEN
Donaties
Bestuurskosten
Totaal lasten

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo van de Staat van baten en lasten
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2016
Algemeen
Bij notariële akte d.d. 5 juli 2013 verleden voor notaris Hendrika Bertina
Margarethe Mook te Surhuisterveen is opgericht Stichting SpaVo Fonds.
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van Stichting SpaVo Fonds.
Doel
De Stichting heeft ten doel de verbetering van het woon- en leefklimaat in
het dorp Surhuisterveen en haar omgeving alsmede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk is door het
beschikbaar stellen van financiële middelen, die bijdragen aan het gestelde
doel.
Bijdrage Vereniging Spavo
Door de Vereniging Spavo is een bijdrage verleend van € 3.030.000,--. Dit
bedrag is rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Financiële vaste activa
De hieronder opgenomen effectenportefeuille wordt beheerd door
Rabobank. De effectenportefeuille is opgenomen voor de beurswaarde.
De eveneens hieronder begrepen opgelopen liquiditeiten zijn opgenomen
voor de nominale waarde. Eventuele koersresultaten worden rechtstreeks in
het resultaat verwerkt.
Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de Staat van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
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Balans per 31 december 2016
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van
voorzieningen wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur. Jaarlijks
wordt door een externe accountant de jaarrekening samengesteld.
Donaties
Stichting SpaVo Fonds heeft in 2016 besloten tot toekennen van 21 donaties
van in totaal € 57.196,-. Dit bedrag is in 2016 uitgekeerd.
Surhuisterveen, 15 mei 2017
Het bestuur van Stichting SpaVo Fonds
J.J. Atsma, voorzitter
mr. A. van der Meer, secretaris
J.P. Visser, penningmeester
B.K.C. Baron, bestuurslid
J.A. Mulder, bestuurslid
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