
 
 
Stichting	  Elisabeth	  Slechte	  -‐	  van	  den	  oord	  

	  
	   	  Saldo	  ABN	  Amro	  Bonus	  Spaarrekening	  nr.	  51.45.69.336	   	  	  
Saldo	  per	  01-‐06-‐2011	   	  €	  86.784,08	  	  
Saldo	  per	  01-‐06-‐2013	   	  €	  90.016,48	  	  

	   	  Ontvangen	  Rente	   	  €	  3.232,40	  	  

	   	  Diverse	  Uitgaven	   	  	  
Kosten	  KVK	  Inschrijving	  2012	   	  €	  24,50	  	  
Uitreiking	  Bep	  Slechte	  Prijs	  3	  september	  2012	   	  	  
Uitrekingsbedrag	   	  €	  3.000,00	  	  
Kosten	  Uitreiking	   	  €	  828,50	  	  
Totale	  uitgaven	  2011-‐2013	   	  €	  3.853,00	  	  

	   	  
	   	  
ABN	  Amro	  Bestuursrekeningnr.	  42.21.85.434	  voorschotten	  op	  Elisabeth	  Slechte	  rekening	  
Voorschot	  Bep	  Slechte-‐Rekening	  (finaniceel	  jaarverslag	  2009-‐2011)	   	  €	  3.000,00	  	  
Voorschot	  Bep	  Slechte	  Rekening	  ivm	  Uitreiking	  sept.	  2012	   	  €	  3.000,00	  	  
Voorschot	  t.b.v.	  De	  Bep	  Slechte	  Rekening	  (	  Kosten	  Bep	  Slechte	  Uitreiking	  
sept.2012)	   	  €	  828,50	  	  
Voorschot	  Bep	  Slechte	  Rekening	  i.v.m.	  Kosten	  Kamer	  van	  Koophandel	  2012	   	  €	  24,08	  	  

	   	  Kosten	  Bep	  Slechte	  Uitreiking	  3	  september	  2012	   	  	  
Bloemen	   	  €	  15,00	  	  
Huur	  Lommerijk	   	  €	  638,50	  	  
Beeldje	  en	  ingraveren	   	  €	  175,00	  	  
Totaal	  uitgaven	  Bep	  Slechte	  Uitreiking	  2012	   	  €	  828,50	  	  

	   	  Ontwikkelingen	  Stichting	  Elisabeth	  Slechte	  -‐	  van	  den	  Oord	  
	  

	   	  *	  Er	  is	  tijdens	  deze	  bestuursperiode	  meer	  geld	  uitgegeven	  dan	  dat	  we	  
hebben	  ontvangen	  aan	  rente	  inkomsten.	  Er	  hebben	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  
twee	  uitreikingen	  a	  EUR	  3.000,=	  plaatsgevonden.	  Hierbij	  moet	  wel	  worden	  
vermeld	  dat	  daarvoor	  gedurende	  een	  aantal	  jaren	  geen	  uitreiking	  heeft	  
plaatsgevonden.	  Een	  van	  de	  voorwaarden	  van	  de	  stichting	  is	  dat	  het	  uit	  te	  
reiken	  bedrag	  voortvloeit	  uit	  de	  rente	  inkomsten.	  De	  rente	  staat	  
momenteel	  zeer	  laag	  en	  een	  oplossing	  zou	  kunnen	  zijn	  om	  te	  wachten	  met	  
de	  volgende	  uitreiking	  totdat	  er	  weer	  meer	  rente	  is	  gegenereerd.	  

	  *	  Leendert	  Slechte	  is	  overleden.	  Er	  heeft	  een	  storting	  vanuit	  de	  erven	  a	  EUR	  
25.000,-‐-‐	  plaatsgevonden.	  	  

	  



*	  De	  kosten	  van	  de	  uitreiking	  in	  2012	  zijn	  voor	  het	  eerst	  niet	  meer	  door	  de	  
heer	  Slechte	  betaald.	  Er	  is	  momenteel	  voor	  gekozen	  om	  de	  kosten	  	  ten	  laste	  
van	  het	  saldo	  van	  de	  Stichting	  te	  laten	  plaatsvinden.	  	  

	  *	  Er	  is	  door	  het	  bestuur	  ZCR	  2011-‐2013	  besloten	  om	  de	  ABN	  Amro	  
bonusspaarrekening	  op	  te	  heffen	  daar	  het	  praktisch	  onmogelijk	  was	  om	  
betalingen	  te	  verrichten.	  Het	  saldo	  a	  EUR	  90.016,48	  van	  de	  Stichting	  staat	  
momenteel	  op	  Rabobank	  spaarrekening	  0368948455.	  

	  *	  T.a.v.	  De	  Elisabeth	  van	  den	  Oord	  stichting	  hebben	  het	  bestuur	  ZCR	  2011-‐
2013	  gezamenlijk	  met	  Mimi	  Loorbach,	  Monica	  Beek	  en	  Oda	  Schoonhoven	  
van	  Beurden	  het	  volgende	  besproken	  en	  besloten.	  	  

	  
-‐	  Er	  is	  door	  de	  afgelopen	  ZCR-‐besturen	  onvoldoende	  aandacht	  besteed	  aan	  
de	  stichting	  en	  met	  name	  het	  beheer	  van	  de	  gelden	  van	  de	  stichting.	  	  

	  - De	  focus	  van	  de	  ZCR-‐besturen	  en	  hun	  subcommissies	  ‘Bep-‐Slechte’	  
voornamelijk	  lag	  op	  het	  aanzoeken	  van	  een	  geschikte	  kandidaat	  voor	  de	  
prijs	  en	  de	  organisatie	  van	  de	  uitreiking	  van	  deze	  prijs.	  

	  
-‐	  Door	  het	  legaat	  van	  Leendert	  Slecht	  na	  zijn	  dood	  is	  het	  bedrag	  te	  groot	  
geworden	  om	  dit	  zo	  langer	  door	  te	  laten	  gaan;	  er	  is	  meer	  financieel	  beheer	  
gewenst;	  er	  moet	  bijvoorbeeld	  gekeken	  naar	  de	  rente	  etc.	  

	  -‐	  Dat	  de	  Anbi-‐status	  verantwoordelijkheden	  en	  consequenties	  met	  zich	  
meebrengt,	  waar	  we	  wat	  mee	  moeten.	  

	  Er	  wordt	  besloten	  dat	  het	  huidige	  ZCR-‐bestuur	  start	  met	  een	  duidelijk	  
Stichting	  Elisabeth	  Slechte	  –	  van	  den	  Oord	  beleid,	  en	  in	  ieder	  geval	  de	  
volgende	  acties	  neemt:	  

	  -‐	  Nagaan	  van	  de	  consequenties	  van	  de	  Anbi-‐status	  van	  de	  stichting.	  
	  -‐	  Overzicht	  maken	  van	  de	  financiële	  status	  van	  de	  stichting	  en	  zo	  mogelijk	  

suggesties	  doen	  voor	  het	  beheer	  van	  de	  gelden	  de	  komende	  paar	  jaar.	  
	  -‐	  ZCR	  hierover	  halfjaarlijks	  rapporteren.	  
	  -‐	  Een	  overdrachtsdocument	  wordt	  gemaakt	  voor	  het	  volgende	  bestuur.	  
	   


