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Voorwoord 
 
Aan het bestuur van de Stichting Marjan wordt het jaarverslag alsmede het financieel 
jaaroverzicht 2015 aangeboden. 
 
Algemeen 
 
Het bestuur  heeft niet alleen besloten in 2015 het aantal leden uit te breiden tot vier, 
doch tevens een functie wijziging toe te passen. 
Per 1 januari 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden. 
A.G. de Boer   blijft Voorzitter 
P.J. Abrahams  nieuw bestuurlid wordt Secretaris 
Th.C. van Heijningen neemt de functie van Penningmeester over en 
H. Bergvelt   blijft gewoon iid. 
 
Het bestuur heeft  in 2015 twee maal  vergaderd en naast de hierboven genoemde 
bestuurswijziging besloten de jaarlijkse donatie naar boven af  te ronden tot hele 
euro’s.  
In 2015 hebben wij weer een bedrag als donatie kunnen overmaken. 
 
Financiën. 
Ook dit jaar is er weer een financieel jaarverslag, maar in een andere vorm. Het is de 
laatste keer dat ik het moet  maken en daarom doe ik iets anders. 
Uiteraard een opsomming van de gegevens van de maandelijkse bankoverzichten, 
dat is nu eenmaal verplicht. 
Ons doel om de rente naar een bepaald doel over te maken en die rente komt in 
hoofdzaak van de opbrengst van obligaties. Het financieel jaarverslag bestaat in 
2015 voor een groot deel uit informatie over onze obligaties. 
De effectenportefeuille van 2015 bestaat uit drie soorten obligaties, te weten een  
7 1/2  % Nederland, een 5 1/2 % Nederland en een 5 % Abn-Amro 
In 2015 hebben wij de effectenportefeuille kunnen uitbreiden met de aankoop van 
24500  7 ½ % Obligaties Nederland. De rente opbrengst wordt dan iets groter. 
In het jaarverslag zien we dat de koers van alle obligaties iets is gedaald, maar we 
moeten  niet direct  gaan denken aan verlies, koersen zijn  ieder jaar tijdens de 
jaarwisseling gewoon even iets lager. In 2015 is deze tijdelijke daling per soort 
obligatie vermeld met een totaal bedrag van € -8.465;16. 
 Over de rente en de koers het volgende. De obligaties van 7 ½ %, -  de naam zegt 
het al - is op de markt gebracht met een rente percentage van 7 ½ %. Doch – en dat 
is een misverstand, -we krijgen die 7 ½ %  alleen van de nominale waarde (€ 75.00). 
Als we een obligatie met een nominale waarde aanschaffen, betalen we die obligatie 
tegen een koers waarde. Om een voorbeeld te geven van de aankoop van  een 7 ½ 
% Nederland gaan we uit van de koers van 1 januari 2015. Die koers was toen 
155.65. en aangezien iedere obligatie nominaal € 1000 groot is betaalden we dus € 
1.556.50 en krijgen we alleen van dit bedrag die € 75.00 wat neerkomt op een rente 
van  4.819  %. .ln leder geval meer dan de rente van de bank. 
In het jaarverslag zien we eerst de gegevens van die drie obligaties, daarna een 
overzicht van onze totale effectenportefeuille waarna we kijken of ons totale 
vermogen gelijk is gebleven, is gedaald of verhoogd.  Onder vermogen verstaan we 
het totaal van de banksaldi plus de waarde van alle effecten tegen de koers van 31-
12-2015. In 2015 is dat vermogen vanzelfsprekend  ook minder  zie bovenstaande 



koersen tijdens de jaarwisseling”” Daarna een opsomming waar aan is verdient en  
waaraan is uitgegeven. Daar maakten wij een winst van € 23,001, ongeveer gelijk 
aan de tijdelijke vermogen vermindering. 
H.Bergvelt, 
Aftredend secretaris-penningmeester. 

 
 


