
 

 
 

Naam van de instelling 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed (ook bekend als: SFE) 
 

KvK 
24405332 
 

RSIN 
817325682 
 

Postadres van de instelling 
Mgr. Van de Weteringstraat 23 
3581 EB Utrecht 
Contact: info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, 
publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van collecties die in eigendom toebehoren 
aan (I) de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
Bevordering der Pharmacie (KNMP), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (dan wel haar 
rechtsopvolger) en van (II) museumstukken die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen 
toebehoren aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die 
museumstukken ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die 
anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting; alsmede b. het bevorderen van 
kennis in het algemeen en met betrekking tot de geschiedenis van de farmacie in het bijzonder. 
 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Werkzaamheden 
SFE onderscheidt vier belangrijke pijlers om haar doelstelling te verwezenlijken: 

1) Registratie: het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in 
stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen op het gebied van de geschiedenis 
van de farmacie 

2) Communicatie: het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uitdragen en 
interesse op dit gebied stimuleren. In de publiekscommunicatie is een centrale rol weggelegd 
voor het virtueel farmaceutisch museum, waar farmaceutisch erfgoed voor een groot publiek 
online ontsloten en beschikbaar gemaakt wordt. Daarnaast worden er in samenwerking met 
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Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn educatieve evenementen georganiseerd, 
waaronder open dagen, excursies, lezingen en symposia. 

3) Fondswerving: het nastreven van een exploitatiemodel waarin naast subsidies van de KNMP 
en bedrijven ook andere inkomstenbronnen worden ontsloten, zodat de continuïteit van SFE 
gewaarborgd wordt. 

4) Samenwerking: het nastreven van en initiatief nemen in samenwerking met andere 
organisaties die actief zijn op domeinen die grenzen aan de (geschiedenis van de) farmacie. 

Naast de vanzelfsprekende doelgroepen van (oud-)apothekers en (oud-)apothekersassistenten 
behoren ook andere geïnteresseerden in de geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische 
zorg, farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen nadrukkelijk tot de doelgroep. 
 
Fondswervingsbeleid 
SFE wordt gedurende de periode 2016-2021 financieel ondersteund door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor 
apothekers. Onderdeel van het huidige beleidsplan is het zoeken naar nieuwe fondsen (zie ook pijler 
3). 
 
Vermogensbeheer 
SFE zal zich louter beperken tot normaal vermogensbeheer onder eigen beheer. 
 
Besteding vermogen 
SFE heeft geen vaste medewerkers in dienst. Werkzaamheden zoals technische en inhoudelijke 
ontwikkeling en beheer van de website en met name het virtueel museum worden uitbesteed aan 
een vaste groep freelancers tegen een per opdracht overeen te komen vergoeding. Tevens zijn 
jaarlijkse investeringen nodig in het voor het publiek toegankelijk maken en houden van de fysieke 
erfgoedcollectie te Urk. Verder worden kosten gemaakt voor onder meer de organisatie van de 
Farmaceutisch Historische Dag, logistiek, erfgoedbeheer en boekuitgaven in de reeks Venster op 
farmaciehistorie. 
 

Organisatie / bestuurders 
SFE heeft geen directie of dagelijks bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het 
bestuur met algemene stemmen vast te stellen oneven aantal van minimaal drie en maximaal negen 
bestuurders. De huidige samenstelling is als volgt: 
voorzitter dhr. prof. dr. A.H.L.M. Pieters 
secretaris mevr. drs N.J.M. Beijersbergen 
penningmeester mevr. drs. L.W.B. Walma 
bestuurslid dhr. drs. G.M. Baljet 
bestuurslid dhr. dr. H. Buurma 
bestuurslid dhr. drs. C.B.M. Heerkens 
bestuurslid mevr. drs. L. Mulder 
bestuurslid dhr. drs. W. Rakhorst 
bestuurslid dhr. drs. P.A. Wittop Koning 
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Beloningsbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. 
Werkzaamheden als verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van de website en met name 
het virtueel museum worden uitbesteed aan een vaste groep freelancers tegen een per opdracht 
overeen te komen vergoeding. 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in het jaarverslag over 2016 (bijlage 
1), opgesteld door de secretaris. 
 

Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording over 2016 (bijlage 2) is opgesteld door Nagel Finance te Veenendaal. 
 
Bijlagen: Jaarverslag over 2016 

Financiële verantwoording over 2016 
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Jaarverslag over 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Nathalie Beijersbergen via secretaris@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 

Datum vaststellen jaarverslag: 01-05-2017 
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Stichting Farmaceutisch Erfgoed, afgekort SFE, is een nog jonge stichting. Zij was jarenlang een 
onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) 
en sinds 2015 is ze een zelfstandige stichting. Wij stellen ons ten doel het verleden van de 
farmacie te verbinden met het heden en de toekomst. 
 
In 2016 heeft de Stichting Farmaceutisch Erfgoed een bewogen jaar beleefd met een behoorlijk 
aantal positieve gebeurtenissen, waar we met trots op terugkijken. In ons beleidsplan 2016-2021 
hebben we een aantal pijlers beschreven. Graag nemen we u mee langs onze pijlers. 
 
Pijler 1: Registratie 
Onder registratie verstaan we het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, 
beheren, in stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen. Dit gebeurt voornamelijk in 
De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, gevestigd op Urk. In 2016 zijn we op Urk gestart 
met het in kaart brengen van een deel van de objecten: de geneesmiddelverpakkingen (foto 1 en 2). 
Deze zijn geclassificeerd en zullen in de toekomst tentoongesteld worden op de website 
www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl, ons virtuele farmaceutisch-historisch museum. 
 

 
Foto 1 en 2: geneesmiddelverpakking opgeslagen op Urk 

 
In goed overleg met de KNMP wordt gekeken naar een universeel beschikbaar registratiesysteem om 
de gehele collectie te catalogiseren. In de toekomst willen we de samenwerking ook virtueel 
zichtbaar maken voor het publiek middels directe links op elkaars website. 
 
Pijler 2: Communicatie 
SFE draagt het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uit en wil interesse in dit 
gebied stimuleren. Dit hebben wij in 2016 bereikt door: 
 
Lanceren van de websites 
Een intensief proces van brainstormen en feedback geven op ontwerpen van de huisstijl en het 
ontwerp van de websites heeft geresulteerd in twee websites die aan de eisen van deze tijd voldoen. 
Inmiddels zijn www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl en www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 

1 
 

http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/
http://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/


 

online en zijn responsive gemaakt voor allerlei soorten devices. Op deze manier kunnen we het 
farmaceutisch erfgoed in brede zin ontsluiten voor het publiek. 
 
De Moriaan 
Een van de tentoonstellingen in het virtuele museum is ‘De Moriaan’, vernoemd naar het gebouw in 
Gouda waarin het inmiddels opgeheven Nationaal Farmaceutisch Museum gevestigd was. Met 
behulp van foto’s wandelt u door het gebouw en kunt u items aanklikken waaraan in 2016 korte 
beschrijvingen zijn toegevoegd. Dit maakt verschillende vertrekken van De Moriaan een levendiger 
geheel en vormen zo een eerbetoon aan het vroegere museum. 
 
De Collegezaal 
De SFE stelt zicht ten doel het virtuele museum met nieuwe tentoonstellingen uit te breiden. Daarbij 
wordt gezocht naar samenwerking met partners. In 2016 is in samenwerking met het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen zo’n nieuwe tentoonstelling tot stand gekomen, genaamd de 
Collegezaal. Hierin staat Wieg tot Graf centraal, een kunstwerk gemaakt door het Britse 
kunstenaarscollectief Pharmacopeia, bestaande uit David Critchley, Liz Lee en Susie Freeman. Het 
kunstwerk toont de biografie van zomaar een Nederlandse man en vrouw vanuit het perspectief van 
geneesmiddelgebruik. Behalve dat dit kunstwerk professioneel 3D gefotografeerd en weergegeven is 
in de tentoonstelling, is er ook een datavisualisatie gemaakt van alle geneesmiddelen op de tafel en 
een koppeling gemaakt naar de publieksinformatie over geneesmiddelen van www.apotheek.nl. 
 
Open dag Urk 
Op 19 november 2016 stelde SFE haar depot in De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed, 
open voor het publiek. Dit gebeurde in samenwerking met de Stichting Centrum Medisch-Historische 
Documentatie en Medische Erfgoed. In totaal bezochten 50 personen deze open dag. 
 
De 35e Farmaceutisch Historische Dag 
Op 3 november 2016 vond de 35e Farmaceutisch Historische Dag plaats in het Gelre Ziekenhuis in 
Apeldoorn. Maar liefst 90 deelnemers (ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, 
apothekersassistenten en studenten) hebben deze dag bezocht. Aankondiging van deze dag vond 
plaats via Facebook, de nieuwsbrief van de KNMP, een prachtige flyer en via de VJA en VAZA. 
Onderwerp was dit jaar Gebruik & misbruik van opiaten. Met gerenommeerde sprekers prof. dr. 
Toine Pieters, drs. Lisanne Walma, dr. Marten van Wijhe, drs. Henny Rasker-Prins, drs. Peter Wittop 
Koning, drs. Wim Best en dr. Lutea van Gendt- de Jong was dit een geslaagde en interessante dag. 
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Foto 3: flyer 35ste Farmaceutisch Historische Dag 2016 
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Foto 4-7: 35ste Farmaceutisch Historische Dag met presentaties van drs. Peter Wittop Koning (linksboven), drs. Henny 
Rasker-Prins (rechtsboven), prof. dr. Toine Pieters en dr. Marten van Wijhe (midden), en drs. Lisanne Walma (onder) 

 
Pijler 3: Fondswerving 
We zijn blij om te merken dat de huidige inkomsten en uitgaven een gezonde balans hebben. De 
financiële ondersteuning van de KNMP is vooral besteed aan de technische en inhoudelijke 
ontwikkeling en beheer van de website. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 
De Collegezaal in het virtuele museum is tot stand gekomen met subsidie van het CBG. In oktober 
heeft de SFE subsidie mogen ontvangen ter behoud en het onderbrengen van de farmaceutisch 
historische automatiseringscollectie Burroughs/Microbais/Aposys op Urk en het presenteren van die 
collectie in een speciale tentoonstelling. In november heeft de SFE subsidie mogen ontvangen van 
het Zuiderzeemuseum voor de ontwikkeling van een online gapertentoonstelling. 
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Pijler 4: Samenwerking 
SFE neemt initiatief in samenwerking met andere organisaties die actief zijn op domeinen die 
grenzen aan de farmacie. In 2016 heeft de SFE nauw samengewerkt met de volgende personen of 
instanties: 

- Collageboy Studio (Utrecht), die de websites heeft ontworpen en gerealiseerd; 
- Peter van den Hooff, MA, die het onderhoud en de inhoud van de website verzorgde; 
- Studio-Oost (Den Haag), die de foto’s van de gapers verzorgde; 
- Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat het financieel mogelijk gemaakt 

heeft om de Collegezaal te realiseren; 
- De ijverige farmaciestudenten Kaylee Ferrier en Merel Bout, die alle gegevens Wieg tot Graf 

gedigitaliseerd hebben waardoor het mogelijk werd de bijna 19.000 geneesmiddelen op deze 
tafel digitaal te analyseren; 

- De Koninklijke Bibliotheek, die binnen het nationaal programma voor het behoud van het 
papieren erfgoed Metamorfoze het Pharmaceutisch Weekblad heeft gedigitaliseerd; 

- De HAGA-ziekenhuizen, die het beheer van hun archief van papieren reclamemateriaal 
overdroeg; 

 

 
 Foto 8: Archief van de HAGA-ziekenhuizen, ondergebracht op Urk

 
- De KNMP (Remco Velasquez, Marieke van Bragt, Thea Betcke en Mariël Croon), onder meer 

voor de organisatie van de Farmaceutisch Historische Dag; 
- Dr. Annette Bierman, de beheerder van De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 

De Eenhoorn, op Urk, waar de collectie van Stichting Farmaceutisch Erfgoed is 
ondergebracht; 

- Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed op Urk, voor 
voortdurende kennisuitwisseling; 

- Museum Boerhaave, die het bestuur een exclusieve rondleiding in zijn depot gaf. 
 
We hopen deze samenwerkingen in 2017 te behouden, uit te bouwen en te bestendigen. 
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Toekomst 
In de komende jaren streeft de SFE ernaar haar beleidsplan van 2016-2021 verder te verwezenlijken. 
Concrete plannen hiervoor zijn: 
 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘gapers’, in samenwerking met onder andere het Zuiderzeemuseum Enkhuizen, het 
Groninger Museum, Museum Boerhaave, Amsterdam Museum, Museum Flehite en Frans 
Hals Museum; 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘antibioticagebruik en –resistentie’, in samenwerking met Museum Boerhaave, het 
ministerie van VWS en DSM; 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘materia medica’, in samenwerking met de Pieter van Foreest Stichting; 

- Een nieuwe tentoonstelling inrichten op www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl met als 
thema ‘oude geneesmiddelverpakkingen en artsenijbereidingsinstrumentarium’, in 
samenwerking met BENU-apotheken; 

- De Collegezaal verder uitbreiden met een e-learning module en streven naar samenwerking 
met The British Museum, die een Engelse versie van Wieg tot Graf in beheer heeft; 

- Het realiseren van een Engelstalige versie van het gehele virtuele museum; 
- De viering van het 175-jarig bestaan van de KNMP historisch verantwoord ondersteunen; 
- Het realiseren van een nieuwsbrief; 
- Het opnieuw organiseren van een succesvolle FHD op 16 november 2017 met als thema: ‘De 

omslag van het apothekersvak: wat heeft de automatisering de farmacie gebracht?’ 
- Werven van sponsoren voor het ontwikkelen van nieuwe kamers in het virtuele museum. 

 
Bestuur van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed 
In 2016 bestond het bestuur van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed uit: 
 
Prof. Toine Pieters, voorzitter 
Nathalie Beijersbergen MSc, secretaris 
Ellen Severijns Msc, penningmeester 
Drs. Jard Baljet, bestuurslid 
Dr. Henk Buurma, bestuurslid 
Drs. Chris Heerkens, bestuurslid 
Drs. Wim Rakhorst, bestuurslid 
Drs. Lisanne Walma, bestuurslid 
Drs. Peter Wittop Koning, bestuurslid 
 
Halverwege het jaar heeft Ellen Severijns aangegeven haar werkzaamheden voor de Stichting niet te 
kunnen voortzetten. We danken Ellen hartelijk voor haar inzet, haar kritische blik en de prettige 
samenwerking. 
 
Voor 2017 wil het bestuur op zoek gaan naar een nieuwe penningmeester en nieuwe vrouwelijke 
bestuursleden. Ook wil het bestuur een lid vinden die de apothekersassistenten kan 
vertegenwoordigen. 
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Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie 
In 2016 bestond de Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie uit de volgende leden: 
 
Drs. Dieke Kok-Bouma 
Drs. Marieke van Bragt 
Drs. Cees van Buren 
Drs. Mieke van Hattum 
Drs. Wim Rakhorst 
Mr. Jurriane Rendering 
Drs. Pieter Weerts 
 
Gedurende 2016 heeft Marieke van Bragt een baan gekregen buiten de KNMP. Daarop is het contact 
met de KNMP over onder meer de Farmaceutisch Historische Dag overgenomen door mevrouw Thea 
Betcke. 
 
Zowel de bestuursleden als de commissieleden hebben zich volledig vrijwillig ingezet voor de 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed. 
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Nagel Finance

10. BALANS PER 31 DECEMBER 

ACTIVA

€ € € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Goodwill 0 0

0 0

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

0 0

Financiële vaste activa

Deelneming 0 0

0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen  0  0

Vorderingen

Debiteuren 0 0

Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen 20.264 5.800

20.264 5.800

31-12-2016 31-12-2015
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Nagel Finance

PASSIVA

€ € € €

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen 0 0

Winstreserve 19.989 5.525

Totaal eigen vermogen 19.989 5.525

VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening 0 0

Stamrechtverplichting 0 0

0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0 0

Schulden aan aandeelhouders en deelnemingen 0 0

Belastingen en premies soc. Verz. 0 0

Overige schulden 0 0

Overlopende Passiva 275 275

275 275

20.264 5.800

31-12-2016 31-12-2015
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Nagel Finance

11. WINST- EN VERLIESREKENING

€ € € €

Netto-omzet 35.992 7.000

Inkoopwaarde van de omzet 0 0

Brutomarge 35.992 7.000

Salarissen en overige personeelskosten 0 0

Afschrijvingen 0 0

Autokosten 0 0

Huisvestingskosten 0 0

Onderhoudskosten 0 0

Verkoopkosten 14.948 0

Kantoorkosten 410 0

Algemene kosten 6.066 1.475

Som der bedrijfskosten 21.424 1.475

Bedrijfsresultaat 14.568 5.525

Diverse baten en lasten 0 0

Rentelasten en -baten en soortgelijke kosten -104 0

Resultaat voor belastingen 14.464 5.525

Vennootschapsbelasting 0 0

Resultaat na belastingen 14.464 5.525

31-12-2016 31-12-2015
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Nagel Finance

12. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

De gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het vorig boekjaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur en worden lineair berekend.

Voorraden

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Voorraad gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs

op basis van directe loon- en materiaalkosten, verhoogd met een opslag voor indirecte kosten.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt

een voorziening getroffen.

GRONDSLAGGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en 

diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij 

anders is vermeld.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 

verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte

bedragen voor geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierdoor reeds vermelde grondslagen 

van waarderingen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste 

percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
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Nagel Finance

13. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

VASTE ACTIVA

 31-12-2016  31-12-2015  

€ €

Immateriële vaste activa
het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven.

Goodwill
Aanschafwaarde 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Afschrijving dit jaar 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 0

Financiële vaste activa

Deelneming
Deelneming 0 0
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 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Materiële vaste activa

Boekwaarde eind dit jaar
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Afschrijvingen dit jaar
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Desinvesteringen dit jaar 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Investeringen dit jaar 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0

Boekwaarde eind vorig jaar
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0

Inventaris 0 0

Verbouwingen 0 0

Vervoermiddelen 0 0

Totaal 0 0
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Voorraad

Gereed product en handelsgoederen 0  0  

Conform uw voorraadlijst per ultimo periode.

Bij de voorraadopname zijn wij niet aanwezig geweest.

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 0 0

Conform uw saldilijst per ultimo periode.

Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen

Rekening-courant aandeelhouder 0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0  0  

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 0 0

Omzetbelasting 0 0

Loonheffingen 0 0

Premies sociale verzekeringen / pensioen 0 0

0  0  

Overige vorderingen

Rekening-courant 0 0

0 0

Overlopende activa

Overlopende activa 0 0

Storting kasgeld 0 0

0  0  

Liquide middelen

Rabobank 0126.9718.03 0 0

ING 0006.9832.74 20.264 5.800

20.264  5.800  
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

EIGEN VERMOGEN

 

Eigen vermogen -stortingen 0 0

Winstreserve 5.525 0

Fiscale correcties 0 0

Resultaat lopend boekjaar 14.464 5.525

 

Stand per ultimo periode 19.989  5.525  

VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening

Stand per 1 januari 0 0

Dotatie 0 0

Ontrekking 0 0

Stand per 31 december 0 0

Stamrechtverplichting

Stand per 1 januari 0 0

Dotatie 0 0

Ontrekking 0 0

Stand per 31 december 0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Leaseverplichting 0 0

0 0

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Rekening-courant bank 0 0
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Nagel Finance

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 0 0

Conform uw saldilijst per 31 december.

Schulden aan aandeelhouders en deelnemingen

Rekening-courant 0 0

0 0

Belastingen en premies soc. Verz.

Vennootschapsbelasting 0 0

Omzetbelasting 0 0

Loonheffingen 0 0

Premies sociale verzekeringen / pensioen 0 0

0 0

Overige schulden 

Rekening-courant 0 0

0  0  

Overlopende Passiva

Reservering vakantiegeld 0 0

Nog te betalen kosten 275 275

Kruisposten 0 0

275  275  
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Nagel Finance

14. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2016 2015

€ €

Netto-omzet

Donaties 35.992 7.000

35.992 7.000

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen 0 0

0  0  

Salarissen en overige personeelskosten

Personeelskosten bep. Aftrekbaar 0 0

Kantinekosten 0 0

Studiekosten personeel 0 0

0  0  
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Nagel Finance

2016 2015

 € €

Afschrijvingen

Afschr. immateriële vaste activa 0 0

Afschr. bedrijfsgebouwen 0 0

Afschr. inventaris 0 0

Afschr. verbouwingen 0 0

Afschr. vervoermiddelen 0 0

0 0

Autokosten

Onderhoud auto's 0 0

Transportkosten derden 0 0

Autoverzekering 0 0

Motorrijtuigenbel./RDW 0 0

Brandstoffen 0 0

0 0

  

Huisvestingskosten   

Huur 0 0

Energiekosten 0 0

0  0  

Onderhoudskosten

Onderhoud gebouwen/terrein 0 0

Onderhoud en reparatie machines 0 0

0  0  

Verkoopkosten

Reclamekosten/website 14.948 0

Avertentiekosten 0 0

Ontwikkelingskosten 0 0

Overige verkoopkosten 0 0

14.948  0  

Pagina 20



Nagel Finance

2016 2015

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigheden 0 0

Automatiseringskosten 0 0

Telefoon / internet 0 0

Porti 0 0

Abonnementen/contributies 410 0

410 0

Algemene kosten

Verzekering 0 0

Administratiekosten derden 333 275

Advieskosten/werkzaamheden derden 5.479 1.200

Klein gereedschap / materialen 254 0

Boete 0 0

Overige algemene kosten 0 0

6.066  1.475  

Diverse baten en lasten

Kasverschillen 0 0

Afboekingen 0 0

V/w verkoop inventaris 0 0

V/w verkoop vervoersmiddelen 0 0

0  0  

Rentelasten en -baten en soortgelijke kosten

Rente Rekening-courant aandeelhouder 0 0

Rente lening 0 0

Financieringslasten 0 0

Rente en bankkosten 104 0

Rente en kosten belastingdienst 0 0

Rente overigen 0 0

104  0  
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