STICHTING HARMEN VAN DER SCHAAF
2013
Activiteiten
Verschillende activiteiten op het gebied van de sociale
driegeleding, waaronder de begeleiding van enkele studiegroepen en
de organisatie van voordrachten en andere bijeenkomsten in
verschillende plaatsen, werden ondersteund in de vorm van
schenkingen aan organisatoren en/of cursusbegeleid(st)ers.
In het kader van het Marie Steiner Fonds werden de volgende nieuwe
uitgaven mede mogelijk gemaakt:
Beter! 21 opstellen voor de wereld van morgen (Rudolf Steiner)
Over liefde (Rudolf Steiner)
Wederkomst en weerstand (Rudolf Steiner)
Op weg naar de graal (Diverse auteurs)
Vrijheid, gelijkheid, broederschap (Arjen Nijeboer)
Spreekkunst (Michaëla Klinkenberg)
De glasvensters van het Goetheanum (Jonas van der Sloot)
Visjes horen in het water (Cornelis Boogerd)

JAARREKENING 2013
(in €)
BALANS 31-12-2013
ACTIVA
Liquide middelen

4.270

Leningen

2.000

_____

TOTAAL

6.270

6.270

PASSIVA
Reservering MSF

6.270

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
IN

UIT

Donaties

3.872

Uitgekeerd via MSF

8.542

Ontvangsten seminar

2.731

Uitgaven seminar

2.912

Ontvangen aflossing

2.685

Plaatselijke activiteiten

4.100

Saldo

6.387

Kosten

Totaal

15.675

121
15.675

Toelichting op de balans
Liquide middelen
Saldo ING rekening nr 37883303
Leningen (activa)
Leningen
per 1/1/2013
4.685
aflossing
2.685
per 31/12/2013
2.000

Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties
Dit jaar ontving de Stichting giften, in hoogte variërend van €
20,00 tot € 1.400 van 7 donateurs. Tenzij anders aangegeven door de
schenker zijn alle inkomende gelden toegekend aan het Marie Steiner
Fonds, al dan niet door de donateur bestemd voor specifieke
uitgaven.
Seminar
De Stichting was betrokken bij de organisatie van een seminar over
associatieve economie met de Engelse econoom C.H. Budd. Het
financiële resultaat van dit seminar was een beperkt tekort van €
181,00.
Plaatselijke driegeledingsactiviteiten
Door verschillende mensen werden op verschillende plaatsen
driegeledingsbijeenkomsten georganiseerd.
Uitgekeerd via MSF
Via het Marie Steiner Fonds zijn de volgende uitgaven ondersteund:
Beter!
900
Over liefde
292
Wederkomst en weerstand
600
Op weg naar de graal
350
Vrijheid, gelijkheid, broederschap
900
Spreekkunst
5.200
De glasvensters van het Goetheanum
300
8.542
Kosten
Bankkosten

121

