
 
 

 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (2014)                       
        
ACTIVA               2015          2014               
     €   €               
Voorraad penningen                        p.m.           p.m.       
Lening Stichting Jan Pietersz. Huis     76.249,68 129.307,35 
ING-bank           31.175,11     5.484,62 
      ,,       =  vermogen spaarrekening    93.788,47   89.734,91 
      ,,       =  zakelijke spaarrekening               102,36                     -,-- 

       201.315,62          224.526,88 
             
 
PASSIVA           2015                 2014                    
     € €  
Eigen vermogen 201.315,62          224.526,88       
Vooruitontvangen/nog te betalen              -,--                        -,-- 

       201.315,62          224.526,88 
  
 
 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015 (2014) 
 
Baten  (in €) 
Contributies vrienden: 60 leden betaald     3.120,00       3.660,00 (2014: 69 leden)  
Contributies student-leden: 168      4.215,00     2.985,00 (181 leden) 
Rente ontvangen      4.155,92      6.434,59 
Huur student       475,00      -,-- 
Legaat ontvangen  19.000,00           -,-- 
  30.965,92    13.079,59    

     
  
 
Lasten  (in €) 
Administratie/Secretariaatskosten       936,25              -,--  
Bankkosten       183,26         192,87 
    1.119,51         192,87 
       
 
Eenmalige extra lasten 
Bijdrage/Investering gebouw Presto     53.057,67   325.892,33 
                                                              53.057,67   325.892,33 
 
Batig saldo boekjaar                   minus €  23.211,26     minus € 313.005,61  
     

 
 

 

 
VERENIGING VRIENDEN VAN HET 

Jan Pietersz. Huis 



 
 
 
 
Toelichting op de balans per 31/12/2015 
 
Met grote dank heeft de Vereniging een legaat ontvangen ad € 19.000,- 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 is gebleken dat er een aanvullende lening ad. € 53.057,67 in 
2014 is verstrekt aan de Stichting ter financiering van de aanloopkosten van het gebouw Presto. Deze 
wijziging is dan ook in boekjaar 2015 opgenomen. 
 
Verder hebben zich in 2015 geen specifieke financiële zaken voorgedaan. 
 
 
 
 
Amsterdam, 31 oktober 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Pro memorie: 
 
Toelichting op de balans per 31/12/2014 
 
In het najaar van 2014 is het gebouw Presto, met 97 appartementen voor muziekstudenten, opgeleverd.  
Investering gebouw Presto ad € 325.892,33 omvat: 
- een bijdrage in de isolatie-kosten van het gebouw ad € 302.500,- 
- een investering in verlengde keukens in de appartementen ad € 16.737,33 
- een ‘groene’ lift ad € 6.655,- 
 
De lening aan de Stichting is opgehoogd met € 79.307,35 in verband met de financiering van de 
aanloopkosten van het gebouw Presto : inrichtingskosten (als gordijnrails en verlichting) + leegstand 1e fase 
van enkele appartementen.  
 
Voorraad penningen p.m. 
Een specificatie van de nog aanwezige penningen is in de administratie aanwezig. 

 
VERENIGING VRIENDEN VAN HET 

Jan Pietersz. Huis 


