STICHTING HARMEN VAN DER SCHAAF
VERSLAG OVER HET JAAR 2014

ACTIVITEITEN
In 2014 was de Stichting betrokken bij verschillende plaatselijke,
openbare activiteiten op het gebied van de sociale driegeleding.
Mede onder auspiciën van de Stichting ontwikkelde cursussen
(Werkplaats Associatieve Economie en Werkplaats
Maatschappijvernieuwing) werden in verschillende plaatsen van het
land georganiseerd; de voorbereidingen voor een meerdaagse
zomerbijeenkomst werden opgestart en via het Marie Steiner Fonds
werd een boekuitgave (Olieramp) mede mogelijk gemaakt.
Door het laten bouwen van een website en het samenstellen en
verspreiden van nadere informatie over het Marie Steiner Fonds
werkte de Stichting dit jaar ook aan het bekender maken van haar
activiteiten.
Nog zonder zichtbare resultaten (die zullen in de toekomst zichtbaar
worden), werd achter de schermen ook gewerkt aan verschillende
grotere boekuitgaven met fundamentele inhoud met betrekking tot de
sociale driegeleding; waaronder een reeks voordrachten van Rudolf
Steiner; een meerdelige uitgave met teksten van Dieter Brüll en een
studie-uitgave over het thema ‘arbeid’. Zoals het de gewoonte binnen
de Stichting is, zal de door de Stichting daartoe bestemde
ondersteuning pas worden uitgekeerd bij voltooiing van deze
projecten.

JAARREKENING 2014
(in €)
BALANS 31-12-2014
ACTIVA
Liquide middelen

13.743

PASSIVA
Algemene middelen
‘Associatieve economie’
Reserving MSF

TOTAAL

13.743

223
10.000
3.520
13.743

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
IN
Donaties

UIT
11.185

Uitgekeerd via MSF

300

Schenking

800

Bouw website

500

Kosten

86

Saldo
Totaal

9.499

11.185

Toelichting op de balans
Liquide middelen:
Saldo NL46 INGB
Reservering MSF:
Per 1/1/2014
Toevoeging 2014
Uitgekeerd 2014
Kwijtschelding lening
Onttrokken tgv algemene middelen
Saldo 31/12/2014

11.185

0003 7883 03

+
-

6.270
1.050
300
2.000
1.500
5.520

Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties
Dit jaar ontving de Stichting giften, in hoogte variërend van €
35,00 tot € 10.000,00 van 5 donateurs. Daaronder een bedrag van €
10.000 dat door de schenker specifiek bestemd is voor het realiseren
van een of meer publicaties over associatieve economie.
Uitgekeerd via MSF
Via het Marie Steiner Fonds werd een boekuitgave ondersteund
(Olieramp) met een bedrag van € 300. Tevens is een uitstaande lening
ten bedrage van € 2.000 kwijtgescholden; de lening is aangewend voor
het tijdschrift Driegonaal, zowel voor de uitgave van het
tijdschrift als voor het onderhouden van de website.
Schenking
Aan een persoon die zich al jarenlang verdienstelijk maakt voor de
sociale driegeleding in Nederland is een schenking van € 800,00
gedaan.
Bouw website
Mede in het kader van de verplichting in het kader van de ANBIstatus heeft de Stichting een website laten bouwen
(www.stichtinghvds.nl)
Kosten
Bankkosten € 86

