JAARREKENING 2017

van de

STICHTING
VRIE,NDtr,N VAN HE,T NTJCM

Balans per 31 decembet 2017
(in ewo's)

31 december20l7

31 december2016

Vlottende Activa

Te vordeten rente

60

60

Overige vordedngen

ING Betaaltekening

2.153

1.049

ING Spaarekening

15.000

15.000

Som der vlottende Activa

17.213

16.109

Kotlopende schulden
Rekening Courant Stichting NJCM Boekerij

Uitkomst activa min kortlopende schulden

7t.273

16.109

76.109

74.844

7.104

1.265

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Correctie voorgaande jaren
Resultaat

Subtotaal

17.273

16.109

Staat van baten en lasten over 2017
(in euro's)

2017

Donaties
Rente

Som der opbrengsten

Bank en overige kosten

2016

2.015

2.232

60

ó0

2.075

2.292

71

727

NJCM

900

900

Som der lasten

971

1.027

7.t04

7.265

Resultaat

Toelichting bii de balans en staat van baten en lasten
1. Aþemeen
De Stichting heeft ten doel het financieel ondetsteunen van de vereniging 'Nededands Juristen Comité voor de
Mensentechten' en het bekostigen van haat activiteiten. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichtìng
bestemde vermogen wordt gevotmd door:

-

subsidies, giften en donaties;
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen oflegaten;
hetgeen op andere wijze vetkregen wordt.

2. Donaties
Hef aattøl donateurs is dit jaat licht gedaatd. (2017: 26; 2076: 28 donateurs). De gezarnenlljke donateuts hebben in
2017 mnder gedoneerd dan vorig jaat Q01.7: € 2.075; 2016: € 2.255). }{et bestuur is de donateuts zeet erkentelijk
voor de financiële bijdrage die de activiteiren van het NJCM helpen realiseren.

Ook het komende bestuursjaar hoopt het Stichtingsbestuur dat leden en nietJeden bereid zullen zrltr om gelden te
doneren om de activiteiten van de Verenigrng en Stichtìng te ondersteunen. In het komende jazt nilenleden en nietleden actief worden benaderd.

3.

NJCM

De Stichting Vrienden van het NJCM heeft dit jaar €

9Q0 gedoneerd aan de

Deze bijdrage ondersteunt de activiteiten van de Verenigrng.

4. Bestuut
De voþnde personen stellen zich kandidaat voor het bestuur 2018

Mr. O.P.G. Vos (voorzitter)
M¡, S, Minks ftestuurslid)
Mt. ThJ. (Dick) Blommesteijn Rr\ þenningmeester)

D.TJ. Sikkema (secretaris)

Verenigrng NJCM.

