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Stichting Gascaria
Noordgouwe

ALGEMEEN
Doelstelling
Blijkens de akte d.d. 29 april 2011 werd de Stichting Gascaria per genoemde datum opgericht.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder
nummer 52669432.
De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de
humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
Activiteitenverslag 2015
Bij gelegenheid van de voorjaarsvergadering 2015 heeft het bestuur zich beraden over het ontwikkelen
van nadere activiteiten om de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten, met als doel het aantal
inzendingen voor de scriptieprijs te verhogen alsook meer bekendheid te geven aan de doelsteling van de
Stichting.
Ondernomen actie: contact is gelegd met de VWR, de Vereniging voor de studie van de wijsbegeerte van
het recht. De Vereniging is bereid gebleken via haar eigen website ook de aankondiging van de
scriptieprijs 2016 te doen. De secretaris van de Vereniging heeft daartoe contact onderhouden met prof.
Taekema, secretaris van de Stichting Gascaria, en bij de aankondiging van de najaarsvergadering van de
VWR is speciale aandacht gevraagd voor de scriptieprijs.
Bij gelegenheid van de najaarsvergadering van de Stichting is besloten verhoogde inspanning te
verrichten om de naamsbekendheid te vergroten onder faculteiten rechtsgeleerdheid in Nederland
alsmede faculteiten geesteswetenschappen.
Ondernomen actie: de secretaris heeft het er toe geleid dat alle faculteiten voornoemd zijn benaderd met
het verzoek de Stichting onder de aandacht van studenten en docenten te brengen danwel een hyperlink
naar de website van de Stichting te creëren.
Het resultaat van de ondernomen acties was positief. Vanaf september 2015 zijn er aanmeldingen
binnengekomen voor de scriptieprijs 2016, zowel vanuit de juridische hoek als de geesteswetenschappen.
Het aantal aanmeldingen was in 2015 hoger dan in de aanloop naar de vorige ronde en uitreiking
scriptieprijs, hetgeen naar het oordeel van het bestuur een verheugende ontwikkeling is.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- Mevrouw prof. mr A.M.P. Gaakeer, voorzitter;
- Mevrouw prof. mr H.S. Taekema, secretaris;
- Mevrouw prof. mr W.S.R. Stoter, bestuurslid.
Overig
De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder
nummer 850544798/79687.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
DRV Accountants & Adviseurs

H. Verweij AA
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

31 december
2015

31 december
2014

€

€

95

86

19.954

15.302

20.049

15.388

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overlopende activa
Liquide middelen

Behoort bij accountantsrapport

(2)
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31 december
2015

31 december
2014

€

€

19.049

14.888

1.000

500

20.049

15.388

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

(4)

Overlopende passiva

Behoort bij accountantsrapport
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015
€
Ontvangen giften
Kantoorkosten
Algemene kosten

290
500

(6)
(7)

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat
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€
5.000

418
500
790

918

4.210

4.082

95
-144

(8)
(9)

Financiële baten en lasten

Behoort bij accountantsrapport

€

5.000

Som der bedrijfslasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

2014

87
-137
-49

-50

4.161

4.032

-

-

4.161

4.032
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

TOELICHTING OP HET VERSLAG
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Gascaria, statutair gevestigd te Noordgouwe, bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot humaniora, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt noch een onderneming
te drijven, noch winst te maken.
De activiteiten worden feitelijk uitgevoerd aan de Weltevree 1 te Noordgouwe.
TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR HET VERSLAG
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET VERSLAG
De Stichting heeft het verslag opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, zijnde de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van het verslag bekend zijn geworden.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op
continuïteitsveronderstelling van de Stichting.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Behoort bij accountantsrapport
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Financieel resultaat
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, voor zover hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk.
Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende passiefpost.

Behoort bij accountantsrapport
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overlopende activa
Rentevergoeding

31-12-2015

31-12-2014

€

€

95

86

254
19.700

302
15.000

19.954

15.302

2. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening
ABN AMRO Bank N.V. Bestuur Spaarrekening

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2015 aanwezige
liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen
Overschot staat van baten en lasten in boekjaar

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari

14.888
4.161

10.856
4.032

19.049

14.888

2015

2014

€

€

14.888

10.856

31-12-2015

31-12-2014

€

€

1.000

500

4. KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Reservering prijzengeld

Behoort bij accountantsrapport
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

5. Baten
Ontvangen giften

2015

2014

€

€

5.000

5.000

54
236

182
236

290

418

500

500

95

87

144

137

6. Kantoorkosten
Kantoorkosten
Kosten website

7. Algemene kosten
Prijzengeld
Financiële baten en lasten

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening-courant bank

9. Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en -provisie

Behoort bij accountantsrapport
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Stichting Gascaria
Noordgouwe

OVERIGE TOELICHTING
Personeelsleden
Bij de Stichting waren in 2015, evenals in 2014 geen werknemers werkzaam.
Ondertekening verslag voor akkoord

Noordgouwe, ....-....-2016

Mevrouw prof. mr A.M.P. Gaakeer

Mevrouw prof. mr H.S. Taekema

Mevrouw prof. mr W.S.R. Stoter
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