
Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2018 en Begroting 2019 
 
Inkomsten 
 
2018 
De rente-inkomsten lopen nog steeds terug vanwege lagere stand van de saldi en rente op de rekeningen. 
De US $ rekening zal worden opgezegd i.v.m. de kosten. 
Van de ESM stichting is een donatie van 3000 euro ontvangen voor het Dutch Peptide Symposium en het 
NVBMB symposium. 
 
2019 
Een donatie van 3000 euro zal door ESF bij ESM worden aangevraagd. 
 
 
Uitgaven 
 
Studie- en reisbeurzen 
Dit jaar zijn geen reisbeurzen gesponsord. 
 
Dr. B.L. Schram-Awards 
2018 
Het 35 EPS symposium te Dublin is door onze stichting gesponsord met een bijdrage aan de Networking 
Mixer (€ 3000) en awards voor de oral en poster presentaties (€ 3250). In totaal 6250 euro. 
De kosten bleven binnen het begrote bedrag. 
Tevens werd er weer deelgenomen aan de symposia van de Dutch Peptide Society (awards ter waarde van 
600 euro) en de NVBMB (awards ter waarde van 900 euro). De kosten bleven onder de begrote 3000 
euro. 
 
2019 
De 26e APS in Monterey (California, USA) zal door onze Stichting gesponsord worden met een bijdrage 
van maximaal US $ 6500 aan de Network Mixer en prijzengeld voor de Oral Presentations (1000 US $ 
voor de winnaar en 500 US $ voor the Next Best). Eventueel worden nog poster awards uitgereikt. Het 
maximum door ESF uit te keren bedrag is contractueel vastgelegd op US $ 8000.  
Tevens zullen weer de poster awards worden uitgereikt ter gelegenheid van het jaarlijkse Dutch Peptide 
Symposium (€ 600) en aan het NVBMB symposium (€ 900). 
 
Schoolproject t.b.v. de Schram Stichting, Chennai, India 
2018 
De heer Elgersma heeft kosten gedeclareerd voor zijn bezoeken aan de TSA school in Chennai (jan ‘18, 
apr/mei ’18 en jan ‘19) . 
2019 
Voor de heer Elgersma zijn kosten begroot voor een bezoek aan de TSA school in Chennai in jan ’19 en 
apr/mei 19. 
Voor de educatieve adviseurs de heer Willem Bustraan en mevrouw Anjo Roos zijn voor een eventueel 
bezoek aan Chennai kosten begroot.  
Er is t.b.v. bezoeken aan het schoolproject en aan het College of Education in Chennai totaal € 2200 
begroot. 
 
Bedrijfsvoering 
De kosten van communicatie en bankzaken kwamen uit rond het begrote bedrag. 
KPN heeft een fout gemaakt en te veel korting berekend. Hierdoor gaan de kosten ongeveer 10 euro per 
maand omhoog en moet eenmalig ongeveer 30 euro worden bijbetaald. Er is een ander abonnement 
aangevraagd. 



De kosten voor kantoorbenodigdheden bleven binnen de begroting.  
De bestuurskosten zijn ruim binnen het budget gebleven. 
Door de stijging van de dollar is er 8 euro bijgeschreven als valutaverschil. 
 
 
Grondslagen 
 
Inkomsten 
Rente heeft betrekking op de renteopbrengsten ontvangen in het boekjaar. 
Donaties zijn de in het boekjaar ontvangen schenkingen van de ESM-stichting. 
Uitgaven 
Zijn de bij het boekjaar behorende uitgaven. 
 
 
Deze Winst- en Verlies rekening is vastgesteld te Leiden op 8 april 2019. 
 
 
 
 
Mevr. Dr. E.A. Schram-Mulley, voorzitter 
 
 
 
 
Drs J.Elgersma, secretaris en penningmeester. 



Toelichting op de Balans 1-1-2018, 31-12-2018 en begrote Balans 31-12-19 
 
* De koers van 1 US $ per 01-01-2018 en per 31-12-2018 bedroeg resp. 0.835 en 0.874€. 
** Het totaal aan activa is in 2018 afgenomen met 10.376 euro (saldo 2018). 
*** Het verschil tussen de vrij te besteden saldo’s 31-12-2018 en 31-12-2019 is het negatief saldo van de 
Winst- en Verliesrekening van € 17.500 euro in de begroting 2019. 
 
Grondslagen 
 
Activa 
Tegoed diverse rekeningen: deze liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Passiva 
Vrij te besteden saldo: is gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 
Deze balans en balansbegroting zijn vastgesteld te Leiden op 8 april 2019. 
 
 
 
 
Mevr. Dr. E.A. Schram-Mulley, voorzitter 
 
 
 
 
Drs J. Elgersma, secretaris en penningmeester.  


