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

artikel 1a lid 1 onderdeel j 

 

Dit betreft de publicatie over het jaar 2017. 

 

Naam Mr. Paul de Gruyter Stichting 

RSIN 0049.69.650 

Contactgegevens postadres: Postbus 5060, 5201GB ’s-Hertogenbosch 

 

 

Verslag van de activiteiten 

Er werden in 2017 127 aanvragen verwerkt. Hiervan werden er 74 gehonoreerd. In 2017 is het bestuur 

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

 

Financiële verantwoording 

Ten laste van het budget 2017 is voor een totaalbedrag van € 428.329 aan uitkeringen gedaan.  

 

De Jaarrekening over 2017 is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarrekening 640 “Organisaties 

zonder winststreven” en is sprake van een goedkeurende controleverklaring door een registeraccountant. 

 

De Stichting geeft haar beleggingen vorm binnen het kader van een beleggingsstatuut. Toetsing van het 

feitelijk beleid aan het beleggingsstatuut vindt meerdere malen per jaar plaats door het bestuur. 

Daarnaast wordt jaarlijks een toets gedaan door de accountant.   

 

Omdat Mr. Paul de Gruyter 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 2017 (verkort): 

 

 realisatie begroot 2017 begroot 2018 

    

Opbrengst beleggingen 268.185 484.200 640.700 

Kosten 120.710 129.200 140.700 

Beschikbaar voor uitkeringen 147.475 355.000 500.000 

Uitgekeerd aan begunstigden 428.329 355.000 500.000 

 -280.854 0 0 

Gerealiseerde koersresultaten 150.262 p.m. p.m. 

Ongerealiseerde koersresultaten na 

toevoeging aan bestemmingsreserves voor 

ongerealiseerde koersresultaten en 

inflatiecorrectie van het eigen vermogen 819.274 p.m. p.m. 

Resultaat 688.682 0 0 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2017: 

 

De kosten bestaan uit: 

- kosten van bank en vermogensbeheer 

- secretariaat en administratie 

- overige bestuurskosten zoals vergoedingen bestuursleden en kosten accountantscontrole. 

 

 

 



In 2017 werd uitgekeerd aan begunstigden: 

 

Rooms-katholieke Kerken           329.729  

Cultuur             76.500  

Derde Wereld             22.100  

           428.329  

 

Voor 2018 is begroot voor  uitkeringen aan begunstigden: 

 

Rooms-katholieke Kerken                60% 

Cultuur                30%  

Derde Wereld                10%  

Totaal    €     500.000  

 


