Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2019 en Begroting 2020
Inkomsten
2019
De rente-inkomsten lopen nog steeds terug vanwege lagere stand van de saldi en rente op de rekeningen.
De US $ rekening is opgezegd i.v.m. de kosten.
Donaties van in totaal 11.000 euro zijn van de ESM stichting ontvangen.
2020
De ontvangen donaties/schenkingen worden nog nader bepaald.

Uitgaven
Studie- en reisbeurzen
Dit jaar zijn geen reisbeurzen gesponsord.
Dr. B.L. Schram-Awards
2019
De 26e APS in Monterey (California, USA) is door onze Stichting gesponsord met een bijdrage van US $
6000 aan de Network Mixer en prijzengeld voor de Oral Presentations (2000 US $).
De kosten lagen iets hoger dan het begrote bedrag.
Het jaarlijkse Dutch Peptide Symposium en het NVBMB symposium zijn dit jaar niet doorgegaan.
2020
Het 36 EPS symposium te Barcelona is i.v.m. corona verschoven naar 2021.
(zou door onze stichting worden gesponsord met een bijdrage aan de Networking Mixer (€ 3000) en
awards voor de oral en poster presentaties (€ 3250). In totaal 6250 euro)
Tevens wordt 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).
Schoolproject t.b.v. de Schram Stichting, Chennai, India
2019
De heer Elgersma heeft kosten gedeclareerd voor zijn bezoeken aan de TSA school in Chennai (jan en
dec‘19) .
2020
Voor de heer Elgersma zijn kosten begroot voor een bezoek aan de TSA school in Chennai in jan ’20 en
apr/mei 20.
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.
ISDN is door KPN vervangen door een goedkoper kleinzakelijk abonnement.
De kosten voor kantoorbenodigdheden waren hoger dan begroot door de aanschaf van een nieuwe printer.
De bestuurskosten zijn ruim binnen het budget gebleven.

Door opheffing van de US dollar rekening en het gunstig omzetten naar de bestuursrekening (103 dollar
naar 100 euro) is 9 euro bijgeschreven als valutaverschil.

Grondslagen
De oprichter van de stichtingen Mw. Schram is eind vorig jaar helaas overleden. Mw. Schram heeft een
legaat toegewezen aan ESCOM SCIENCE Stichting. De nalatenschap van Mw. Schram is nog in
afwikkeling en dus niet verwerkt in de begroting van 2020.
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 30 mei 2020.

Drs. J. Elgersma, voorzitter en penningmeester

Toelichting op de Balans 1-1-2019, 31-12-2019 en begrote Balans 31-12-20
* De koers van 1 US $ per 01-01-2019 en per 31-12-2019 bedroeg resp. 0.874 en 0.871€.
** Het totaal aan activa is in 2019 afgenomen met 3.719 euro (saldo 2019 excl. Nog te Betalen declaraties
a € 1.198).
*** Het verschil tussen de vrij te besteden saldo’s 31-12-2019 en 31-12-2020 is het negatief saldo van de
Winst- en Verliesrekening van € 8.680 euro in de begroting 2020.

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 30 mei 2020.

Drs. J. Elgersma, voorzitter en penningmeester

