Uytenbogaert Stichting

Financieel verslag 2013

De " Uytenbogaert Stichting " is opgericht op 3 juli 2013 bij verlijden van de oprichtingsakte door
notaris mr. J.H. Leijser te Rotterdam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 852974139
( RSIN nummer : Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer )
Website van de stichting www.uytenbogaertstichting.nl

De stichting heeft ten doel :
a- het beheren en het in stand houden en ( waar nodig ) restaureren van de verzameling
kunstwerken en van overige collecties die eigendom zijn van de Remonstrantse Gemeente
Rotterdam en ook van andere eigenaren.
b-het in bruikleen geven van kunstwerken en collecties: alsmede
c-het verwerven - in juridische dan wel economische zin - van ( andere ) kunstwerken en collecties;
d-het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur bestond bij oprichting uit de heren J.C. van Duin en R.A. Fibbe.
Per ultimo 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden :
de heer R.E.O. Ekkart voorzitter
mevrouw J.G. de Bijll Nachenius - Sterkenburg secretaris
de heer R.A. Fibbe
de heer F. Lammertse
de heer P.A. Terwen

Mutaties in 2014
Toegetreden : de heer J. Kranendonk penningmeester
Het secretariaat van de stichting is gevestigd bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam,
Museumpark 3 3015 CB Rotterdam

BALANS
31-12-2013

31-12-2013

vaste actva

eigen vermogen

debiteuren

crediteuren

-/- 1.149,01

1.149,01

liquide middelen

----------------

-----------------

-Totaal

0,00
===========

0,00
===========

Exploitatie overzicht 2013
Ontvangsten

Uitgaven

donaties
rentebaten

reiskosten
kantoorkosten
accountantskosten
bankkosten
overige kosten

1.149,01

Exploitatie resultaat

-/-------------------

Totaal

€

0,00

===========

Specificatie overige kosten.
Betreft kosten oprichtingsakte stichting.

1.149,01
---------------

€

0,00

=============

Verantwoording.

Deze jaarrekening 2013 is vastgesteld in de vergadering van .. .. .. .. .......

2014.

handtekeningen

....................................

.........................................

R.E.O. Ekkart

J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg

voorzitter

secretaris

Toelichting.
Artikel 9.6 van de statuten bepaalt als volgt : Indien de stichting is gerangschikt volgens de
voorwaarden van de fiscale regeling algemeen nut beogende instellingen, geschiedt de reguliere en
jaarlijkse controle op de boekhouding en de jaarrekening uitsluitend door een accountant.
Een verklaring zal bij de stukken worden toegevoegd.

kr/06-04-14

