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I. Bestuursverslag

1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016

Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
De heer J.A. Welling secretaris
De heer A.F.J.A. van der Sommen penningmeester

4. Verslag van activiteiten 2016

De stichting levert beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en 
kleinschalige projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland 
en daarbuiten.

De Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, statutair gevestigd te Amsterdam, is 
opgericht op 5 februari 1988 en is middels een juridische fusie, welke op 25 augustus 1989 
heeft plaatsgevonden, tevens de rechtsopvolger van de Vereniging tot Verbetering van het Lot 
der Blinden in Nederland.

In 2016 heeft de stichting een positief resultaat behaald van 135.430 euro. Dit positieve 
resultaat werd veroorzaakt door een forse stijging van de opbrengsten ten opzichte van vorig 
jaar en het niet volledig benutten van de projectruimte.

De totale baten in 2016 bedroegen 313.458 euro positief, wat neerkomt op een stijging van 
216.344 euro ten opzichte van 2015. Dit werd met name veroorzaakt door de koersresultaten. 
Het netto rendement bedroeg 4,5% (2015: 1,2%), terwijl het begrote rendement 4% bedraagt.

De kosten voor projecten bedroegen in het verslagjaar 145.825 euro (2015: 263.851 euro).Het 
bestuur heeft dit jaar 195.687 euro goedgekeurd voor projecten en 55.913 euro aan 
projectverplichtingen is vrijgevallen. Het deel van de administratiekosten dat betrekking heeft op 
projecten, is verantwoord onder projecten. 

De kosten in het boekjaar 2016 voor internationale projecten waren, evenals vorig jaar, met 
name gericht op Afrika. 

In 2015 was veel effort gestoken in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Voor zowel 
het aantal projecten, namelijk negen, als de grootte van de projectgelden betrof dit de grootste 
projectcategorie, namelijk 139.287 euro. In 2016 zijn er vijf projecten toegekend met een 
gezamelijke waarde van 68.000 euro. 
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5. Financieel- ,beleggingsbeleid, risicomanagement

6. Financiële positie

7. Toekomst paragraaf

Begroting 
2017

€

Totaal Baten 267.000     

Ruimte voor projecten 575.350     

Optimix vermogensbeheer 14.000       
Bewaarloon Effecten 2.500         
Accountantskosten 7.500         
Administratiekosten 6.050         
Notaris-en juridische advieskosten
Verzekering 600            
Diversen 1.000         

Totaal Lasten 607.000     

Resultaat 340.000-     

De laatste jaren is het eigen vermogen meer toegenomen dan de werkelijke inflatie. Het bestuur heeft 
besloten, na een ANBI controle van de belastingdienst, om het eigen vermogen vanaf het boekjaar 
2016 in drie jaar terug te brengen naar een genormaliseerd eigen vermogen. 

Het begrote resultaat voor de jaren 2017 en 2018 zal gemiddeld 340.000 euro negatief zijn om tot een 
genormaliseerd eigen vermogen te komen . 

Hieronder is de begroting opgenomen voor het boekjaar 2017.  Voor het berekenen van de baten 
wordt normaliter uitgegaan van een gemiddeld rendement van zes procent op de beleggingen. 
Hiervan dient twee procent te worden toegevoegd aan de reserves om het vermogen ook in de 
toekomst in stand te houden. Voor de begroting van 2017, evenals de begroting voor 2016, heeft het 
bestuur echter besloten om het rendement te verlagen naar vier procent en af te zien van een 
toevoeging aan de algemene reserves. 

De omvang van het eigen vermogen, inclusief fondsen, bedraagt 6.386.321 euro en dit is 95% van 
het balanstotaal.  Het eigen vermogen dient te worden gezien als bron van inkomsten. Met de 
vruchten van het vermogen worden de projecten in binnen- en buitenland gefinancieerd. 

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht om het eigen vermogen in stand te houden 
aangezien het eigen vermogen de bron is van de inkomsten van de stichting. Het beleggingsbeleid en 
de treasury worden uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. Het doelrendement is zes 
procent op jaarbasis.  Voor 2016 en 2017 is het doelrendement verlaagd naar vier procent. Het 
risicomanagement van de vermogensbeheerder is gericht op het voorkomen van grote 
waardedalingen aangezien anders de doelstelling om het vermogen in stand te houden in gevaar kan 
komen. De vermogensbeheerder voert  verschillende (stress) scenario's uit op de overwegend 
defensieve aandelenportefeuille. 
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II.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA
31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Effecten 1. 6.144.536          5.704.460          Algemene reserves 4. 6.274.843          6.139.413          

Vorderingen 2. 12.203               19.540               Fonds Eva's Hulpbetoon 5. 43.411               43.411               

Liquide middelen 3. 531.500             792.306             Fonds Villbach-Thomann 6. -                         -                         

Fonds Odo van Vloten 7. 68.067               68.067               

6.386.321          6.250.891          

Langlopende schulden 8. 114.570             144.421             

Kortlopende schulden 9. 187.348             120.994             

Totaal 6.688.239          6.516.306          Totaal 6.688.239          6.516.306          
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II.2   Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015
€ €

BATEN

Resultaat effecten 1. 313.458       96.776         
Giften en legaten 2. -                   338              

Totale baten 313.458       97.114         

LASTEN

Projecten 3. 145.825       263.851       
Algemene kosten 4. 32.203         33.593         

Totale lasten 178.028       297.444       

Saldo van baten en lasten 135.430       (200.330)      

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Algemene reserve 135.430       (179.259)      
Fonds Villbach-Thomann -                   (21.071)        

Totaal 135.430       (200.330)      
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II.3 Kasstroomoverzicht over 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 135.430       (200.330)      

Aanpassingen voor:
 - Ongerealiseerde waardevermindering 
mbt effecten (152.007)      125.846       

(152.007)      125.846       

Veranderingen in werkkapitaal:
Aankopen van effecten (3.098.294)   (4.455.017)   
Verkopen van effecten 2.810.225    4.690.868    
 - vorderingen 7.337           28.137         
 - kortlopende schulden (exclusief schulden 
   aan kredietinstellingen) 66.354         (36.993)        

(214.378)      226.995       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (230.955)      152.511       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investerings-
activiteiten -                   -                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige mutaties schulden lange termijn (29.851)        86.648         

Totaal Kasstroom uit financierings-
activiteiten (29.851)        86.648         

Mutatie geldmiddelen (260.806)      239.159       

2016 2015
€ €
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III.4 Toelichting
1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016

Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
De heer J.A. Welling secretaris
De heer A.F.J.A. van der Sommen penningmeester

4. Grondslagen

De Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht 
op 5 februari 1988 en is middels een juridische fusie, welke op 25 augustus 1989 heeft 
plaatsgevonden, tevens de rechtsopvolger van de Vereniging tot Verbetering van het Lot der 
Blinden in Nederland.

De stichting levert beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige 
projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
'Organisaties zonder winststreven'(voor kleine entiteiten). 

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de verslaggevingsperiode van het kalenderjaar 
2016. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. 

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding van de stichting oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen 
en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor herziening gevolgen heeft.

Begroting
De begroting 2016 wordt door de stichting niet als belangrijk stuurinstrument voor de beheersing 
van de activiteiten  gebruikt. Derhalve zijn in de staat van baten en lasten geen begrotingscijfers 
opgenomen.

________________________
Jaarrekening  2016 Pagina 9



Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden
_________________________________________________

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 
van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten effecten, vorderingen, liquide middelen, langlopende en 
kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 
reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven 
manier gewaardeerd.

Effecten
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen actuele waarde (beurskoers) per 31 december of 
indien geen beurskoers beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. Voor waardering 
tegen beurskoers is de collectieve methode toegepast.
Bij de eerste verwerking worden de effecten gewaardeerd tegen de actuele waarde. Na de 
eerste verwerking worden  de effecten gewaardeerd tegen actuele waarde waarbij 
waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 
Niet gerealiseerde koersverschillen worden verantwoord via de staat van baten en lasten.

Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Fondsvermogen
Aan het fonds Eva's Hulpbetoon wordt op basis van de vermogenspositie van het fonds per 1 
januari het aandeel in het resultaat toegevoegd. De toevoeging van het resultaat is inzichtelijk 
gemaakt in de overige gegevens.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
maximaal één jaar.
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Grondslagen voor de resultaatsbepaling

Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossing wordt 
opgenomen onder de kortlopende schulden.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake 
is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde van de schuld.

Algemeen
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, 
met uitzondering van de opbrengsten en kosten inzake buitenlandse dividendbelasting. Gezien 
het onzekere karakter van deze post wordt deze post op basis van het kasstelsel verantwoord.

Baten worden verantwoord wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Projecten
Uitgaven voor projecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten indien voor deze 
projecten in het betreffende jaar betalingen zijn verricht danwel betalingstoezeggingen zijn 
gedaan. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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II.5 Toelichting op de balans

Activa

1. Effecten
31-12-2016 31-12-2015

€ €
Waarde per 1 januari 5.704.460       6.066.157       
Bij: verkregen uit aankopen en stockdividend 3.098.294       4.455.017       

8.802.754       10.521.174     

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 2.810.225       4.690.868       
Subtotaal 5.992.529       5.830.306       

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen
boekjaar 152.007          (125.846)         

Waarde per 31 december 6.144.536       5.704.460       

2. Vorderingen
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Rente obligaties 11.048            14.780            

11.048            14.780            

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Te vorderen dividendbelasting

Nederlandse dividendbelasting 1.155              4.760              

1.155              4.760              

12.203            19.540            

3. Liquide middelen
31-12-2016 31-12-2015

€ €

ABN AMRO Bank N.V. 1.624              11.576            

Kasbank 529.876          780.730          

531.500          792.306          

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking van het bestuur. 

Voor een specificatie van de effecten wordt verwezen naar bijlage IV.1 Beleggingsresultaat effectenportefeuille 
en bijlage IV.2 effectenportefeuille.

________________________
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Passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

4. Algemene reserves 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Stand per 1 januari 6.139.413       6.318.672       
Toevoeging exploitatieresultaat 135.430          (179.259)         

6.274.843       6.139.413       

135.430          (200.330)         

-                      20.480            
135.430          (179.850)         

Af : toevoeging uit het saldo van baten en lasten aan:
 - fonds Eva's Hulpbetoon -                      -                      
 - fonds Villbach-Thomann -                      (591)                

135.430          (179.259)         

5. Fonds Eva’s Hulpbetoon
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Stand per 1 januari 43.411            43.411            

Bij: - aandeel staat van baten en lasten -                      -                      

Stand per 31 december 43.411            43.411            

Het saldo van baten en lasten bedraagt

Bij: de kosten van ondersteuningen en subsidies welke ten laste van 
het fonds Villbach-Thomann worden gebracht

Vorenstaande resultaatbestemming is rechtstreeks verantwoord in de post leerlingen neutraal speciaal 
onderwijs onder de schulden op korte termijn.

Het fondsvermogen dient ingevolge testamentaire bepalingen in stand te blijven en afzonderlijk te worden 
beheerd.

Het positieve nettorendement van beleggingen is ingevolge een stichtingsbesluit bestemd voor steun aan 
leerlingen van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden, danwel voor de leerlingen van 
scholen voor speciaal onderwijs op neutrale grondslag. Het negatieve nettorendement van beleggingen komt 
ten laste van het fonds. 
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6. Fonds Villbach-Thoman
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Stand per 1 januari   -                      21.071            
Bij: - aandeel staat van baten en lasten -                      (591)                
Af : Projecten -                      20.480            

Stand per 31 december -                      -                      

In 1987 is de nalatenschap verkregen van mevrouw Villbach-Thoman.
Ingevolge testamentaire bepalingen worden de ontvangen middelen afzonderlijk beheerd.

7. Fonds Odo van Vloten
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Fonds Odo van Vloten 68.067            68.067            

8. Langlopende schulden
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Projectverplichtingen met looptijd langer dan één jaar 114.570          144.421          

Totaal 114.570          144.421          

Het deel dat binnen 1 jaar verschuldigd is, is gepresenteerd onder kortlopende schulden.
Van bovengenoemde verplichting heeft geen een resterende looptijd langer dan 5 jaar.

9. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016 31-12-2015
€ €

- Leerlingen neutraal speciaal onderwijs 2.490              1.630              
 - Beheerloon effecten 3.691              3.623              
 - Accountantskosten 7.250              7.750              
 - Uitgave voor stichtingsdoelen 173.700          107.798          
 - Diversen 217                 193                 

187.348          120.994          

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden inzake projecten
was in het verslagjaar als volgt:

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Stand per 1 januari 252.219          191.327          

Nieuwe aangegane verplichtingen 195.687          261.281          
Uitgaven boekjaar 103.723          196.909          
Vervallen verplichtingen 55.913            3.480              

Stand per 31 december 288.270          252.219          

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Ingevolge een bestuursbesluit worden de kosten van projecten ten laste van het Fonds Villbach-Thoman 
gebracht.

Dit fonds is opgebouwd uit een ontvangen legaat onder de bepaling dat het vermogen in stand zal moeten 
worden gehouden en alleen de rente van het vermogen ten behoeve van de bevordering der doeleinden van de 
stichting zal kunnen worden aangewend.

In 2015 zijn de projectkosten tot de hoogte van het fonds ten laste gebracht aan het fonds. 
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II.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
2016 2015

1. Resultaat effecten € €

Dividenden
Uit in euro genoteerde aandelen 33.003         32.184         
Uit in vreemde valuta genoteerde aandelen 8.821           10.417         
Niet terugvorderbare ingehouden
buitenlandse dividendbelasting (1.159)         (2.133)         

40.665         40.468         

Rente
Uit genoteerde obligaties 44.129         65.843         

(On)Gerealiseerde koersverschillen
Uit genoteerde obligaties 98.685         (73.894)       
Uit genoteerde aandelen 138.291      76.164         

236.976      2.270           

Totaal inkomsten, bruto 321.770      108.581      
Aandeel Leerlingen neutraal speciaal 
onderwijs  in het resultaat effecten (860)            1.225           
Provisie coupons en dividenden
Verwervingskosten en mutatieprovisie (7.452)         (13.030)       

313.458      96.776         

De (On) gerealiseerde koersverschillen zijn als volgt te specificeren.

Ongereal. Ongereal. Gereal. Realisatie
koersversch. koersversch. koersversch. koersversch.

1-jan-16 31-dec-16 in  2016 in 2016

Uit genoteerde obligaties 45.170         84.339         59.516         98.685         
Uit genoteerde aandelen 218.905      331.744      25.452         138.291      

264.075      416.083      84.968         236.976      

2. Giften en legaten

nalatenschap mevr. WB Hadderingh-Reudink -                   338              

-                   338              

________________________
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Lasten
2016 2015

€ €

3. Projecten

Internationale projecten
Bangladesh (17.862)       -                   
Benin -                   10.000         
Burkina Faso 7.000           -                   
Congo 19.500         -                   
Egypte -                   32                
India (12.500)       -                   
ICEVI 3.832           6.520           
ICEVI Afrika regionale ontwikkeling -                   40.000         
ICEVI Afrika regionale activiteiten -                   16.519         
Kameroen 1.500           -                   
Malawi 34.168         1.865           
Malawi werkbezoek -                   10.148         
Nepal 15.000         30.000         
Oeganda 10.018         -                   
Oost-Europa (19.381)       -                   
Tanzania 15.000         -                   

Wetenschappelijk onderzoek
30.000         -                   

10.000         -                   
Vumc promotieproject Suriname -                   2.500           
Masteronderzoek Zuid Afrika -                   2.500           

15.000         -                   

-                   10.000         
Onderzoek Australie: internationale samenwerking keratoconus -                   2.000           
VUMC: Effecten Cornea transplantatie 2016tm 2019 -                   40.000         
VUMC: Retinoblastoma 2016 tm 2019 -                   40.000         
Radboud UMC Colin Splice modulatie netvliesdegeneratie -                   19.787         
Radboud UMC ABCA4 RNA slice defecten -                   20.000         
VU-Vumc: Onderzoek Suriname 3.000           2.500           
VU-VUmc retonoblastoom 1945-2016 10.000         -                   

Overige projecten voor visueel gehandicapten
Muzieknotatie naar braille 10.000         
overige projecten 5.500           2.965           

Individuele hulpmiddelen -                   465              

Administratiekosten 6.050           6.050           

Totaal 145.825      263.851      

Radboud UMC: Opsporing van verborgen defecten erfelijke netvliesziekten

Radboud UMC Expanding slice modulation therapies for inherited retinal 
dystrophies

Radboud UMC:breed toepasbare therapie voor erfelijke netvliesdegeneratie

AM: Klaassen Identificatie van biomarkers voor de diagnose van diabetische 
macula oedeem

________________________
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4. Algemene kosten
2016 2015

€ €

Beheerloon 14.626         14.567         
Bewaarloon effecten 2.604           2.133           
Notaris en advieskosten 387              -                   
Administratiekosten 6.050           6.050           
Accountantskosten 6.457           9.187           
Verzekeringen en belastingen 566              566              
Diversen 1.513           1.090           

32.203         33.593         

De werkzaamheden voor de administratie zijn voor 50% toe te rekenen aan projecten. Dit deel van 
de kosten is verantwoord onder projecten. 
Aan de bestuurders zijn geen gratificaties, leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.
De stichting heeft geen personeel in dienst. (2015: geen)

Resultaatbestemming

Bestemming  van het saldo baten en lasten 135430

Stand Exploitatie Totaal
01-01-2016 resultaat

Algemene reserves 6.139.413    135.430       6.274.843    
Fonds Odo van Vloten 68.067         -                   68.067         
Algemene reserves 6.207.480    99,3% 135.430       6.342.910    

Fonds Eva's Hulpbetoon 43.411         0,7% 43.411         

6.250.891    135.430       6.386.321    

Gebeurtenissen na balansdatum

Hilversum, 30 juni 2017
Bestuur
Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
De heer J.A. Welling secretaris 

De heer A.F.J.A. van der Sommen penningmeester

Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de algemene 
reserves en het resultaat betreffende het fonds Eva’s hulpbetoon te verantwoorden onder de kortlopende 
schulden. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2016.

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 
2016.
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Bijlage 1 Beleggingsresultaat effectenportefeuille

Totaal depot
Gem.belegd vermogen * 1.000 Euro 2016
*1.000 Euro % coupons (on)gerealiseerd totaal % gemiddeld

dividend koersverschil opbr./mut. belegd
intrest vermogen

OBLIGATIES 3.577 54% 44 99 143 4,00%

AANDELEN 2.348 36% 41 138 179 7,62%

Totaal effecten 5.925 90% 85 237 322 5,43%

Liquiditeit 662 10% 0 0 0 0,00%

Totaal generaal 6.587 100% 85 237 322 4,9%

DIRECTE KOSTEN: -Provisies -7 -0,11%
-Beheer- en bewaarloon -17 -0,26%

NETTO RENDEMENT 298 4,52%

________________________
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