
Publicatie ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, 

artikel 1a lid 1 onderdeel j 

 

Dit betreft de publicatie over het jaar 2013. 

 

Naam: Stichting tot Dienstverlening aan Entréa 

RSIN 804853472 

Contactgegevens Postbus 6546, 6503 GA  Nijmegen 

Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur op 31 december 2013 was als 

volgt: 

Voorzitter:                             H.M. Brink 

Secretaris/Penningmeester:   Th. Verwoert 

 

 

  

 

Doelstelling 

Financiële ondersteuning van mn personele aangelegenheden van Stichting Entrea. 

 

Beleidsplan 

Deze is separaat uitgebracht en opvraagbaar. 

 

Beloningsbeleid 

Bestuurders ontvangen geen beloning. 

 
Verslag van de activiteiten 

Er werden in 2013 vier aanvragen verwerkt. Hiervan werden er vier gehonoreerd. In 2013 is het 

bestuur drie maal in reguliere vergadering bijeen geweest om de lopende zaken te bespreken. 

 

Financiële verantwoording 

Ten laste van het budget 2013 is voor een totaalbedrag van € 17920 aan uitkeringen gedaan. Van de 

toezeggingen had € 0 betrekking op al in 2013 gereserveerde bedragen. Hierdoor komt per 

saldo € 17920 ten laste van het jaar 2013. 

 

Omdat Stichting geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit nagenoeg uitsluitend 

besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”) volstaan met een beperkte 

financiële verantwoording 

 

Staat van baten en lasten over 2013 (verkort): 

 

Opbrengst beleggingen 47.279 

Kosten 3.464 

Beschikbaar voor uitkeringen 43.815 

Uitgekeerd aan begunstigden 17.920 

 25.895 

Koersresultaten -/- 2.842 

Resultaat 23.053 

  



 

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2013: 

 

De kosten bestaan uit: 

- kosten van bank en vermogensbeheer (€ 1.864) 

- secretariaat en administratie (€ 0) 

- overige bestuurskosten zoals vergoedingen bestuursleden en kosten accountantscontrole. 

(€ 1.600) 

In 2013 werd uitgekeerd aan begunstigden: 

 

Groep 1 Opleidingen GZ-Psychologen 12.750 

Groep 2 EMDR Opleiding 170 

Groep 3  Ter Hulp 5.000 

 17.920 

 

Voorgenomen bestedingen 2014: 

 

Groep 1 Opleidingen GZ-Psychologen 19.125 

Groep 2 EMDR Opleiding 1.255 

Groep 3 Ter Hulp 5.000 

Groep 4 Vooronderzoek F. de Swart 18.000 

 43.380 

 

 


