
Stichting Nelly Reef Fund 
Jaarrekening 2019 

 
 

Balans €  € 

 31 december 2019  31 december 2018 

Bezittingen:    
   Waarde Effecten 251.661,27  242.220,86 

   ABN-AMRO beleggingsrekening 57.816,69  42.326,53 

   ABN-AMRO spaarrekening 33.791,89  33.765,34 

   ABN-AMRO rekening-courant 3.107,14  8.787,02 

   Vorderingen 385,09  1.180,07 

Totaal Bezittingen 346.762,08  328.279,82 

Schulden: -842,56  -774,68 

Vermogen: 345.919,52  327.505,14 

 

 
 
Toelichting 
Het vermogen van het Nelly Reef Fund is in het verslagjaar 2019 met ruim €18 duizend 
gestegen tot €345.920, ondanks uitgekeerde bijdragen van in totaal €11.250. Een en ander 
werd mogelijk gemaakt door goede beleggingsresultaten waarmee het slechte 
beleggingsjaar 2018 werd gecompenseerd. Al snel na de forse beleggingsdip in december 
2018 trad een herstel op dat zich in het verslagjaar, ondanks de blijvende mondiale politieke 
en economische onzekerheden, heeft voortgezet. Per saldo werd een beleggingsresultaat na 
kosten gerealiseerd van bijna €30.000. Het voorgaande jaar was er nog sprake van een 
negatief beleggingsresultaat van ruim €10.000.  
Er werden in 2019 geen donaties ontvangen maar dat was, gelet op de positieve 
beleggingsresultaten, ook niet echt nodig, in tegenstelling tot 2018 toen een donatie van 
€10.000 het negatieve beleggingsresultaat kon compenseren. 
 
In 2019 heeft het Nelly Reef Fund aan de volgende personen en instellingen bijdragen 
verstrekt: 
 

Niels Brouwer  2.000,00 

Yasar L. de Roon Hertoge  2.000,00 

Elon van Dijk      500,00 

Eline Schippers  2.000,00 

Thomas van Rijssen  2.000,00 

Clair Enthoven      750,00 

Eye Care  2.000,00 

 

       
totaal 11.250,00 
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Na aftrek van de uitgekeerde bijdragen en de bank- en bestuurskosten, resteert een saldo 
inkomsten en uitgaven van €18.414,38. Met dit saldo is het op de balans opgenomen 
vermogen toegenomen ten opzichte van 2018. 
 
 

Inkomsten en uitgaven: €  € 

 2019  2018 

Inkomsten:    
Inkomsten uit beleggingen:    
   dividend effecten 4.785,30  5.285,41 

   rente bankrekeningen 151,33  150,55 

   koersmutatie effecten 28.037,36  -13.351,55 

   restitutie dividendbelasting  350,64  550,73 

Bruto inkomsten uit beleggingen 33.324,63  -7.364,86 

Beleggingskosten -3.327,31  -3.187,15 

Netto inkomsten uit beleggingen 29.997,32  -10.552,01 

Donaties 0,00  10.000,00 

Totaal Inkomsten 29.997,32  -552,01 

    
Uitgaven:    
   Bijdragen -11.250,00  -5.500,00 

   Bankkosten -229,15  -265,83 

   Bestuurskosten -105,03  -70,18 

Totaal uitgaven -11.584,18  -5.836,01 

Verschillen 1,24  0,00 

 -11.582,94  -5.836,01 

    
Saldo inkomsten en uitgaven: 18.414,38  -6.388,02 

 
 

 
Gezien en akkoord 

 
Dr. E.J. Ruitenberg, voorzitter 
 
 
A.W.F.L. Thomson-Molenaar, secretaris 
 
 
 
Frans van Bijsterveld 
Bilthoven  
12 februari 2020 


