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Gelderse Archeologische Stichting 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2016 
 
1. Het obligatiefonds is gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2016. Het 

koersverschil is ten bate van het resultaat gebracht. 
 

2. De overige balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarde 
 
3. Aan het fonds van Breda is geen rente toegerekend. In de bestuursvergadering van 12 april 

2002 is besloten eerst rente toe te wenden op het moment van aanwending. De besteding 
van het fonds is niet geoormerkt. 
 
Het fonds dateert uit 1994. Uitgaande van een hoofdsom van 6000 gulden [2723 Euro] per 
1-1-1994 en een gemiddeld rendement van 2.4% is intussen, in 12 jaar, een samengestelde 
interest van €1976 opgebouwd. De totale som zou daarmee dan €4699 bedragen. Er zijn 
zeker jaren met hogere rendementen geweest, maar ook jaren met lagere rendementen, 
zoals de afgelopen jaren. In de periode 2006-2016 was het gemiddelde rendement op het 
GAS-kapitaal 2.4%. Wordt ook rekening gehouden met de GAS-kosten dan is het 
gemiddelde rendement 0,9%. 

 
4. Ten laste van de Voorziening Algemeen Beheer is in afwachting van een besluit van de 

algemene bestuursvergadering het saldo van de rekening van baten en lasten ten bedrage 
van €2399,11 (negatief) gebracht. Na aftrek van dit tekort bedraagt het saldo €1981,82. 

 
 

2016 2015  
Stand per 1 januari 4380,93 4326,63  
Bij exploitatiesaldo 2399,11     54,30  

 
Stand per 31 December 1981,82 4380,93 

 
5. De opbrengsten van kapitaal (rente,dividend op obligaties en koerswinst) zijn de 

afgelopen jaren steeds verder teruggelopen.  
 
6. Voor het eerst sinds een flink aantal jaren is weer een GAS dag georganiseerd. Dit keer in 

Nijmegen. De kosten van de dag bedroegen ongeveer 3262 Euro, waarvan de bedoeling 
was dat ongeveer 1/3 ten laste van de deelnemers kwam (werd 915 Euro) en dat het 
restant zou worden gedeeld tussen de gemeente Nijmegen en de GAS. De toegezegde 
bijdrage is echter niet voldaan, ondanks herhaalde communicatie daarover. Daarom zijn 
de kosten voor de GAS aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. (2347 Euro). Voor 
2017 is opnieuw 1500 Euro begroot voor de GAS dag.  

 
 
Vastgesteld en goedgekeurd in de algemene bestuursvergadering van            2017 
 
 
 
 


