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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING OVER 2018 

ALGEMEEN 

Het Aletta Jacobs Fonds is opgericht op 12 november 2015 en  gevestigd te Amsterdam. Het Fonds 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 855731175. Het doel van het 

fonds is een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, feminisme, gender- en vrouwenstudies in 

alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Naast het Aletta Jacobs Fonds bestaan er een tweetal 

bij testamentaire beschikking opgerichte Fondsen op naam: het Thil ten Cate Fonds en het E. 

Schijversfonds. 

Het fonds beschikt over de ANBI status onder het RSIN nummer 8557 31 175. 

GRONDSLAGENVOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslaggeving van het Fonds wordt de Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen” gevolgd. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend  

aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een looptijd van één jaar. Van een toekenning is sprake nadat het 

bestuur hierover een besluit genomen heeft en dit kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger, 

waardoor een feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld 

opgenomen.  

Reserves en fondsen 

Het Fonds is gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling 

waartoe deze in het leven is geroepen. Er wordt daarom gesproken over reserves en fondsen in 

plaats van over eigen vermogen.  

 

 

 

 



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten ten behoeve van de 

doelstelling en de kosten van de eigen organisatie over het jaar. Ontvangsten en uitgaven worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De giften worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn ontvangen. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. 

Meerjarige schenkingen worden niet als vorderingen opgenomen. 

Resultaatverdeling 

Het netto resultaat wordt als volgt verdeeld: de giften en de gedane uitkeringen worden ten gunste 

of ten laste van het desbetreffende bestemmingsfonds gebracht. De overige baten en de kosten 

eigen organisatie worden – gezien de geringe omvang ervan – ten gunste of ten laste van het Aletta 

Jacobs Fonds gebracht. 

Baten uit nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

Reserves en fondsen           

Aletta Jacobs Fonds 

Het Aletta Jacobs Fonds valt uiteen in een gedeelte dat vrij besteedbaar is en een deel waarvoor 

geoormerkte giften zijn ontvangen. In 2018 is een bedrag van € 7.500 als garantstelling voor het 

project Ontwikkeling Kennisclips Aletta Jacobs toegekend aan de Stichting ATRIA . Daarnaast is een 

bedrag van € 480 teruggevloeid naar het Fonds in verband met onderbesteding bij een project. Voor 

het fonds bestemd voor oral  history zijn geen aanvragen ontvangen in 2018.  De bestemmings-

reserve 80 voor 80 is geoormerkt voor het bewerken van het archief van mevrouw W. Postumus-van 

der Goot, een van de oprichtsters van het IIAV.  Verder is er een geoormerkte gift ontvangen voor 

literatuuronderzoek in de derde wereld. 

Thil ten Cate Fonds 

Dit fonds is afkomstig uit de nalatenschap van Thil ten Cate. De middelen uit het fonds mogen 

uitsluitend worden aangewend voor werkzaamheden binnen het kader van de bibliotheek en/of 

archief van Stichting ATRIA en zo mogelijk toegespitst op vrouwen boven de vijftig. In 2018 is hieruit 

een bedrag van € 10.000 toegekend aan Stichting ATRIA als garantstelling voor het project “De rol 

van lesbische vrouwen in de radicaal feministische vrouwenbeweging in de jaren ’70 en ’80 in 

Amsterdam, een documentaire”.  

E. Schrijverfonds 

Dit fonds is ontstaan uit de nalatenschap van mevrouw E. Schrijver in 1996 tezamen met haar archief. 

De middelen uit dit fonds mogen worden ingezet voor het beheer (digitaliseren, op microfilm zetten 

e.d.) en bestudering van o.a. haar archief. Dit archief mag 50 jaar na haar overlijden openbaar 

worden gemaakt. 

In de bijlage is een verloopoverzicht van de diverse fondsen opgenomen. 



Nog te betalen toekenningen 

Bedragen die door het bestuur zijn toegekend worden verantwoord als kortlopende schulden. 

Betalingen vinden plaats na afloop van het project. Per 31 december 2018 betreft dit een tweetal 

garantstellingen voor een totaal bedrag van € 17.500 zoals beschreven onder reserves en fondsen. 

  

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

Baten van particulieren 

Over 2018 is een bedrag aan donaties van € 8.050 ontvangen.  

Beheer en administratie 

Tussen Stichting ATRIA en het Aletta Jacobs Fonds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over 

de kosten van ondersteuning door ATRIA aan het Fonds. Dit betreft een percentage van de jaarlijkse 

donaties. Over 2018 is een 1% van de totale donaties in rekening gebracht ofwel € 80,50 verhoogd 

met 21% btw (2017: € 79). 

Beloningen bestuurders 

Conform de statuten is aan de bestuurders over het boekjaar geen beloning toegekend.  

Analyse verschillen begroting 2018 en realisatie 2018 

De baten uit fondsenwerving zijn vrijwel gelijk aan  de begroting.  Bij het fonds is over het Fonds 

meer aangevraagd dan verwacht.    

 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


