
Stichting Nelly Reef Fund 
Jaarrekening 2021 
 
 

Balans: € €

31 december 2021 31 december 2020

Bezittingen:

   Waarde Effecten 270.515,29 264.017,35

   ABN-AMRO beleggingsrekening 52.454,20 38.905,38

   ABN-AMRO spaarrekening 33.803,60 33.802,75

   ABN-AMRO rekening-courant 8.438,70 6.490,84

   Vorderingen 630,95 364,82

Totaal 365.842,74 343.581,14

   Schulden -879,28 -824,71

Vermogen 364.963,46 342.756,43  
 
Toelichting 
Het vermogen van het Nelly Reef Fund is dankzij de goede beleggingsresultaten en de 
bescheiden uitgekeerde bijdragen in het verslagjaar 2021 gestegen met ruim €22.000 tot 
€364.963. Gedurende het verslagjaar werd goed gebruik gemaakt van de positieve stemming 
op de beurzen waarna in het vierde kwartaal de liquiditeitsvoorkeur toenam hetgeen wordt 
weerspiegeld in het toegenomen saldo op de beleggingsrekening.   
 
Evenals in het voorgaande jaar heeft de voortgaande coronacrisis er ook in het verslagjaar 
toe geleid dat niet voldaan kon worden aan de doelstelling van het Nelly Reef Fund om voor 
een bedrag van tenminste €10.000 bijdragen te verstrekken ten behoeve van studie en 
onderzoek in de oogheelkunde. Voortgaande reisbeperkingen, gesloten grenzen en weinig 
tot geen internationale congressen leidden ertoe dat ook dit jaar de internationale 
activiteiten van potentiële beneficianten ernstig werden verstoord. In het verslagjaar 
werden twee bijdragen van ieder €2.000 verstrekt terwijl een restitutie van €750 werd 
ontvangen van een niet gebruikt deel van een in het voorgaande jaar uitgekeerde bijdrage.   
 
De bruto-inkomsten uit beleggingen lagen met ruim €29 duizend ruim boven die van het 
voorgaande jaar toen ternauwernood €2 duizend gerealiseerd kon worden. Dit positieve 
resultaat uit beleggingen werd vooral gerealiseerd door koersmutaties. Hiervan werd 
gedurende het jaar bijna €17 duizend gerealiseerd terwijl de waarde van de 
effectenportefeuille einde jaar ruim €6 duizend hoger lag dan einde 2020. Het dividend uit 
beleggingen, inclusief de teruggevorderde dividendbelasting, bedroeg bijna €6 duizend. De 
beleggingskosten lagen met bijna €3,5 duizend iets hoger dan in het voorgaande jaar. Het 
netto-resultaat uit beleggingen sloot het jaar af met een positief resultaat van €25.864, 
aanmerkelijk beter dan het jaar daarvoor.  
Inmiddels heeft het binnenvallen van Rusland in de Oekraïne het beursklimaat sterk negatief 
beïnvloed waardoor de waarde van de effectenportefeuille per 6 maart 2022 was gedaald 
naar €253.157 en over deze periode een netto beleggingsresultaat werd gerealiseerd van 
min €15.252.  
Hopelijk is de coronacrisis zodanig onder controle dat het Nelly Reef Fund in het lopende 
jaar 2022 de bijdragen weer op een normaal niveau kan brengen.  
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I nkomsten en uitgaven: € €

2021 2020

I nkomsten:

Inkomsten uit beleggingen:

   dividend effecten 5.547,22 5.424,90

   rente bankrekeningen 63,97 133,48

   koersmutatie effecten 23.370,55 -3.470,08

   restitutie dividendbelasting 324,10 289,19

Bruto inkomsten uit beleggingen 29.305,84 2.377,49

Beleggingskosten -3.441,60 -3.148,74

Netto inkomsten uit beleggingen 25.864,24 -771,25

Donaties 0,00 400,00

Totaal Inkomsten 25.864,24 -371,25

Uitgaven:

   Bijdragen -3.250,00 -2.500,00

   Bankkosten -192,07 -195,86

   Bestuurskosten -157,29 -109,34

Totaal uitgaven -3.599,36 -2.805,20

Verschillen -57,85 13,36

Totaal Uitgaven -3.657,21 -2.791,84

Saldo inkomsten en uitgaven: 22.207,03 -3.163,09  
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