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•

Algemeen
De Stichting Marsman Schrijver is een initiatief van de heer Marsman en mevrouw Marsman
Schrijver. Vooruitlopende op het onzekere moment van hun overlijden hebben zij in november
2008 de stichting Marsman Schrijver opgericht.
In 2012 is de heer Marsman helaas overleden en in 2013 heeft mevrouw Marsman Schrijver
besloten om vanaf 2014, ook reeds bij haar leven, de Stichting Marsman Schrijver 2014 te
activeren.
De stichting heeft ten doel het ondersteunen en initiëren van activiteiten voor personen en/of
instellingen, woonachtig of gevestigd in de gemeente Raalte en/of de gemeente Noord Oost
Polder, op kerkelijk -, sociaal -, levensbeschouwelijk charitatief-, cultureel- en
wetenschappelijk gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten en voorts al
hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.

•

Wat doet het Fonds?
De Stichting verleent financiële steun mits er o.a. sprake is van co financiering in de vorm van
eigen of vreemd kapitaal en een sluitende exploitatie na investering.
Ons budget is beperkt, de door ons verkregen middelen worden beschikbaar gesteld door de
oprichters van de Stichting Marsman Schrijver.

•

Bestuur
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit 3 personen.
Bij de oprichtingsakte zijn 3 bestuursleden in hun functie benoemd.
De bestuurssamenstelling in het verslagjaar 2016 is als volgt:
functie

naam

voorzitter

Jan Schrijver

secretaris
penningmeester

Jan Koenjer
Gé Satink

Naast een aantal reguliere vergaderingen wordt er binnen het bestuur veel informatie
uitgewisseld via de sociale media (telefoon - mail).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083751
en heeft een bankrekening. IBAN Nummer: NL 22 RABO 0143 6197 99
•

ANBI
De stichting beschikt over een “ANBI-verklaring” (RSIN nr. 8174.48.573). Dat wil zeggen dat
de belastingdienst de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften
en schenkingen aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar indien deze meer bedragen dan het
voor u van toepassing zijnde drempelbedrag.
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•

Presentatie Fonds
Presentatie van de Stichting Marsman Schrijver vindt plaats middels een website, daarnaast
maken de bestuurders gebruik van hun individuele netwerken.

•

Werkwijze
De Stichting is bereikbaar via haar website www.stichting-marsman-Schrijver.nl en middels een gekoppeld email adres (info@ stichting-marsman-schrijver.nl) kan men een verzoek
indienen. Aan de hand van het ingediende verzoek vindt er een Quick scan plaats. Aan de
hand van voornoemde scan wordt bepaald of er een aanvraag kan worden ingediende of dat
het verzoek niet voldoet aan de doelstelling en er dus een afwijzing volgt.
Deze werkwijze geldt ook voor verzoeken anders dan via de website.

•

Overzicht activiteiten 2016
In 2016 hebben wij een aantal aanvragen via de website mogen ontvangen.
Deze aanvragen hadden o.a. betrekking op een structurele bijdrage (mecanaatsbijdrage )
voor een koor, alsmede voor een PCI. Ook ontvingen wij een aanvraag voor de
medefinanciering van een te schrijven historisch boek over de NOP.
Gezien onze beperkte omvang willen wij vooralsnog geen structurele bijdragen toezeggen,
ook hebben wij verwezen naar andere geldstromen, verder is bij de beoordeling ook gekeken
of de aanvragen passen binnen de doelstelling.
De familie Marsman exploiteerde in het verleden een kantoor- en boekhandel, te weten
Boekhandel Marsman in Emmeloord en uit dien hoofde hadden zij ook veel te maken met het
onderwijs in de NOP. Naar aanleiding hiervan hebben wij het plan opgevat om de komende
periode te onderzoeken (en gelden te reserveren) in hoeverre wij financieel kunnen
bijdragen aan instellingen in zowel Raalte of de Noord Oost Polder die zij bezig houden met
aanvullende opleidingen voor volwassen mensen niet goed kunnen lezen of schrijven. Als
voorbeeld zou kunnen dienen Taalpunt (Raalte).
Wij kunnen actief zijn binnen een 2 tal gemeenten, de bedoeling is om de beschikbare
middelen zoveel mogelijk eerlijk te verdelen over de beide gemeenten.

•

Financieel verslag:

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
activa
vlottende activa
toezeggingen
liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015 passiva
Eigen vermogen
€
- € 18.000 Eigen vermogen
€ 78.197 € 53.825 Voorziening reservering donaties

€
€

68.197 €
10.000 €

56.825
15.000

TOTALE ACTIVA

€

€

78.197 €

71.825

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
lasten
donaties
mutatie reservering donaties
advieskosten
promotiekosten
bankkosten
resultaat
TOTALE LASTEN

78.197 €

realisatie
2016
€ 17.500
€ -5.000
€
€
€
128
€ 11.372
€ 24.000
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71.825 TOTALE PASSIVA

begroting
2017
baten
€ 25.000 giften
€
€
€
1.000
€
150
€ -2.150
€ 24.000 TOTALE BATEN

31-12-2016 31-12-2015

realisatie begroting
2016
2017
€ 24.000 € 24.000

€

24.000 €

24.000

Toelichting balans
• Voorziening heeft betrekking op reservering voor lopende projecten.
Toelichting staat van baten en lasten
• De giften betreffen een legaat.
• Donaties in 2016 is een financiële bijdrage geleverd aan de Heilige Michaelparachie in Emmeloord
voor de bouw van een ontmoetingsruimte.
• Het resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd.
• De giften betreffen een legaat.
Begroting
• De Stichting heeft een jaarlijkse toezegging van €24.000.
• De promotiekosten zijn benodigd om de doelstelling van de Stichting meer bekendheid te geven.
• Het resultaat zal toegevoegd of ten laster komen van het eigen vermogen.
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