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Stichting Ausema-de Jong Fonds

1. Algemeen

De Stichting Ausema-de Jong Fonds is opgericht in 2010.

In 2015 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Deponeren geschied in 2016.

De stichting heeft als doel: 

- het financieel ondersteunen van de instandhouding en het beheer van kerkhoven in de Provincies Groningen

  en Friesland in het algemeen, en die van Borgsweer en Wijnjewoude in het bijzonder, opdat het aanzien van

  deze kerkhoven op een acceptabel niveau zal komen en blijven, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks 

  of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

- het instandhouden en beheren van monumentale familiegraven van de oprichters, het familiearchief en de

  daartoe behorende goederen.

Het bestuur streeft er bij zijn beheer naar dat het nominale vermogen van de stichting zo veel mogelijk in stand 

wordt gehouden.

Ten aanzien van de revenuen van het vermogen verplicht het bestuur zich jegens de comparanten om hen

jaarlijks tenminste één project ter goedkeuring aan te bieden.

In 2011 is het beheer van de gelden van het Fonds overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken 

(S.O.G.K.), onder de volgende voorwaarden:

Uit de middelen van het fonds wordt zorg gedragen voor het onderhoud van graven te Wijnjewoude en Borgsweer.

- Het onderhoud van de graven te Wijnjewoude wordt uitgevoerd door de Hervormde Stichting aldaar.

  Hiervoor wordt jaarlijks een vast bedrag voldaan aan de betreffende Stichting.

- Het onderhoud van de graven te Borgsweer worden vooralsnog ter plaatse op vrijwillige basis uitgevoerd.

- Per kerkhof wordt een bankrekening bij de RABO bank aangehouden. Van de jaarlijkse renteopbrengsten

  van de betreffende rekening, komt 10% ten goede aan de betreffende kerkhoven waar de graven zijn gelegen.

  De overige inkomsten worden volledig besteed aan de doelstellingen van de stichting.

  2016 wordt een reglement opgesteld om tot een verdeling op basis van de doelstellingen te realiseren. 

  De opbrengst van dit jaar wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting.
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Stichting Ausema-de Jong Fonds

2. Balans per 31 december 2015

31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Rente 13.486 13.486

Liquide middelen 311.884 307.298

325.370 320.784

31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserve als bron van inkomsten 320.817 308.832

- Mutatie boekjaar 3.154 11.985

323.971 320.817

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.399 0

R.c. S.O.G.K. 0 -33

1.399 -33

325.370 320.784
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Stichting Ausema-de Jong Fonds

3. Staat van baten en lasten over 2015

2015 2014

BATEN

Baten uit beleggingen

Rente bank 13.486 13.486

Beschikbaar voor de doelstellingen 13.486 13.486

LASTEN

Besteed aan eigen organisatie

Bestuurskosten 6.042 0

Overige kosten 278 136

6.320 136

Besteed aan de doelstellingen

Bijdrage kerkhof Wijnjewoude 853 294

Bijdrage kerkhof Borgsweer 3.159 1.161

4.012 1.455

Saldo van baten en lasten  uit exploitatie 3.154 11.895
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Stichting Ausema-de Jong Fonds

4. Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening van de Stichting is opgemaakt  conform de Richtlijn Verslaggeving 650 Fondsenwervende

Instellingen en de Richtlijnen van het CBF.

De jaarcijfers worden geconsolideerd in de jaarrekening van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingprijs.

Alle bedragen zijn in euro's nauwkeurig.

Stelselwijziging

Er hebben zich in het boekjaar geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Waarderingsgrondslagen balans

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.

Indexering

Het indexeringspercentage voor de berekening van het in stand te houden vermogen is overeenkomstig het

gehanteerde percentage door ING Private Banking.

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met de eventuele oninbare 

bedragen. De looptijd van de vorderingen is ten hoogste een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserve als bron van inkomsten

Het gehele vrij besteedbare vermogen wordt beschouwd als Reserve als bron van inkomsten.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en worden voor zover

niet anders vermeld gewaardeerde tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten

Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor giften betekent dit dat ze in

aanmerking worden genomen in het jaar waarin ze worden ontvangen, dan wel als aard en omvang duidelijk zijn.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

De stichting is over het boekjaar niet belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting.
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Stichting Ausema-de Jong Fonds

5. Toelichting op de balans per 31 december 2015

31 december 2015 31 december 2014

Liquide middelen

Raborekeningen

- rekening courant 26.703 24.545

- rekening courant 9.966 7.538

36.669 32.083

Doelsparen

- Borgsweer 218.334 218.334

- Wijnjewoude 56.881 56.881

275.215 275.215

311.884 307.298

Crediteuren

- Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten 279

- Hervormde Stichting Begraafplaatsen Wijnjewoude 1.070

- Bankkosten 50

1.399

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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Stichting Ausema-de Jong Fonds

6. Toelichting op de staat van baten en lasten 2015
2015 2014

Giften

In 2014 en 2015 zijn er geen giften ontvangen.

Baten uit beleggingen

rente doelsparen 

- Borgsweer 10.698 10.698

- Wijnjewoude 2.788 2.787

13.486 13.485

Van de rentebaten wordt jaarlijks 10% uitgekeerd voor het onderhoud aan de familiegraven.

Deze bijdrage is als volgt berekend:

- Borgsweer 1.070 1.070

- Wijnjewoude 279 279

1.349 1.349

Deze uitkering is als besteding in het boekjaar verantwoord.

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Beheer en administratie

De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting worden uitgevoerd door de S.O.G.K. en in die jaarrekening

verantwoord.

Bezoldiging bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Bezoldiging personeel en directie

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Bestedingen in 2015

Besteding van de 10% van de ontvangen rente en nagekomen betalingen aan de te onderhouden familiegraven

en overige uitgaven.

De afgelopen jaren heeft er beperkte uitkering aan de doelstellingen plaatsgevonden. In 2015 is hierdoor met

terugwerkende kracht alsnog uitgekeerd. De bestedingen in 2015 waren als volgt:

- Besteed aan eigen organisatie 2015 6.320

- Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten bijdrage 2012 1.019

- Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten bijdrage 2014 1.070

- Protestantse Gemeente Woldendorp-Termunten bijdrage 2015 1.070

3.159

- Hervormde Stichting Begraafplaatsen Wijnjewoude onderhoud 16

- Hervormde Stichting Begraafplaatsen Wijnjewoude bijdrage 2012 279

- Hervormde Stichting Begraafplaatsen Wijnjewoude bijdrage 2014 279

- Hervormde Stichting Begraafplaatsen Wijnjewoude bijdrage 2015 279

853

10.332
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