
Stichting Nelly Reef Fund 
Jaarrekening 2020 
 
 

Balans: € €

31 december 2020 31 december 2019

Bezittingen:

   Waarde Effecten 264.017,35 251.661,27

   ABN-AMRO beleggingsrekening 38.905,38 57.816,69

   ABN-AMRO spaarrekening 33.802,75 33.791,89

   ABN-AMRO rekening-courant 6.490,84 3.107,14

   Vorderingen 364,82 385,09

totaal 343.581,14 346.762,08

Schulden: -824,71 -842,56

Vermogen: 342.756,43 345.919,52  
 
Toelichting 
Het vermogen van het Nelly Reef Fund is in het verslagjaar 2020 licht gedaald tot €342.756 
ondanks het feit dat de uitgekeerde bijdragen ten gevolge van de coronacrisis zeer beperkt 
bleven. In de loop van het jaar werd een deel van de liquide middelen op de 
beleggingsrekening omgezet in effectenbeleggingen. Helaas was de onttrekking aan de 
liquiditeit groter dan de waarde mutatie van de portefeuille waardoor per saldo een lichte 
daling van het vermogen werd gerealiseerd.  
 
Het Nelly Reef Fund mocht in 2020 een donatie ontvangen van mevrouw Molenaar 
Hagedoorn waarvoor langs deze weg nogmaals dank. 
 
Door de corona crisis die in februari 2020 ook in Nederland uitbrak is de doelstelling van het 
Nelly Reef Fund om bijdragen te verstrekken ten behoeve van studie en onderzoek in de 
oogheelkunde zeer ernstig belemmerd. Reisbeperkingen werden ingevoerd, grenzen 
gesloten en internationale congressen en bijeenkomsten afgezegd waardoor de 
internationale activiteiten van potentiële beneficiënten ernstig werden verstoord, zo niet 
geheel tot stilstand kwamen. In het verslagjaar werd uiteindelijk slechts één bijdrage ad 
€2.500 verstrekt en wel aan de Iraanse Phd. studente mevrouw Souri waarmee zij haar 
studie in Nederland kon voortzetten. Andere aanvragen zijn ondertussen aangehouden in 
afwachting van betere tijden. 
 
De bruto inkomsten uit beleggingen bleven beperkt tot €2.377. Hoewel het dividend 
inkomen uit beleggingen toenam ten opzichte van het voorgaande jaar werd dit resultaat 
voor een belangrijk deel gecompenseerd door een koersdaling van de einde jaar uitstaande 
effectenportefeuille. Per saldo was er sprake van beleggingskosten die het bruto 
beleggingsresultaat overtroffen waardoor het netto resultaat uit beleggingen afsloot met 
een negatief saldo van €771. Na aftrek van de uitgekeerde bijdragen en de bank- en 
bestuurskosten, resteert een negatief saldo inkomsten en uitgaven van €3.163. Met dit  
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saldo is het op de balans opgenomen vermogen afgenomen tot €342.756 ten opzichte van 
2019. 
 
 

I nkomsten en uitgaven: € €

2020 2019

I nkomsten:

Inkomsten uit beleggingen:

   dividend effecten 5.424,90 4.785,30

   rente bankrekeningen 133,48 151,33

   koersmutatie effecten -3.470,08 28.037,36

   restitutie dividendbelasting 289,19 350,64

Bruto inkomsten uit beleggingen 2.377,49 33.324,63

Beleggingskosten -3.148,74 -3.327,31

Netto inkomsten uit beleggingen -771,25 29.997,32

Donaties 400,00 0,00

Totaal Inkomsten -371,25 29.997,32

Uitgaven:

   Bijdragen -2.500,00 -11.250,00

   Bankkosten -195,86 -229,15

   Bestuurskosten -109,34 -105,03

Totaal uitgaven -2.805,20 -11.584,18

Verschillen 13,36 0,00

-2.791,84 -11.584,18

Saldo inkomsten en uitgaven: -3.163,09 18.413,14  
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