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1.  Bestuursverslag  

 

1.1 Algemeen 

Stichting Travers Fonds is destijds opgericht om (financiële) ondersteuning te bieden aan initiatieven die de 

statutaire opdracht en daarmee de maatschappelijke doelstellingen van Travers helpen te realiseren. 

Het Fonds wordt gevuld vanuit giften die afkomstig zijn van de commerciële activiteiten van (dochterstichtingen 

van) Travers. 

Het Fonds ondersteunt projecten die aantoonbaar de maatschappelijke doelstellingen van de onderneming 

ondersteunen. Innovaties en vernieuwing kunnen op deze manier aandacht krijgen. 

 

In 2016 heeft het Fonds in dit kader ook een rol gehad in de overname van Kinderopvang OOK, het Fonds heeft  

een lening verstrekt aan de nieuw opgerichte stichting Kinderopvang OOK om de koop van de aandelen te 

financieren.  

 

De stichting heeft geen personeel in dienst en wordt bestuurd door het bestuur van Stichting Travers. Het beheer 

van de middelen van het Fonds is geregeld in het financiële beleid van Travers en meer specifiek in het treasury-

beleid. 

 

1.2  Giften en donaties (projecten) 

 

1.2.1  Ontvangen giften 

In onderstaande tabel is het verloop van de ontvangen giften opgenomen: 

Ontvangen giften          

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk   Begroot  

  2014 2015 2016 2016 

 Stichting Travers          125.000          150.000            50.000                      -  

 Stichting Travers Kinderopvang          100.000          100.000                      -            50.000  

 Stichting Doomijn Kinderopvang Noord                      -          100.000                      -                      -  

 Stichting Doomijn Gastouderopvang                      -            10.000                      -                      -  

 Stichting Travers Welzijn                      -                      -                      -                      -  

          

 Totaal          225.000          360.000            50.000            50.000  

 

In 2016 zijn de ontvangen giften met EUR 50.000 relatief beperkt ten opzichte van voorgaande jaren. De 

ontvangen gift is afkomstig van een dochterstichting waaraan een bestuursbesluit ten grondslag ligt. 
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1.2.2 Toegezegde donaties (projecten) 

 

Innovatieprogramma 

In 2015 is gestart met een innovatieprogramma waaraan alle medewerkers van de groep Travers kunnen 

deelnemen. Het doel van dit programma is om medewerkers te ondersteunen bij het indienen van 

projectaanvragen voor donaties van Stichting Travers Fonds. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat hiervoor 

geen reguliere gelden beschikbaar zijn en dat het project bijdraagt aan de maatschappelijke doelen van Travers 

en gericht is op innovatie.  

 

Toegezegde donaties 

In onderstaande tabel is het verloop van de toegezegde donaties (projecten) opgenomen: 

Toegezegde donaties          

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk   Begroot  

  2014 2015 2016 2016 

 Projecten gemeente Dalfsen            43.000              9.700            29.000                      -  

 Ontwikkeling bijzondere opvang binnen IKC                      -                      -            40.000                      -  

 Natuur- en milieueducatie                       -                      -            30.000                      -  

 Natuur- en verbindingsproject in de uiterwaarden                      -                      -            25.000   - 

 Projecten nader te bepalen                      -                      -                      -          100.000  

          

 Totaal            43.000              9.700          123.000          100.000  

 

In 2016 hebben er 2 jury-rondes plaatsgevonden waarbij projectaanvragen ingediend door medewerkers van 

Travers zijn beoordeeld. In totaal zijn er 13 projecten ingediend en beoordeeld. Uiteindelijk zijn er 3 projecten 

gehonoreerd. 

 

Binnen de gemeente Dalfsen zijn uitgaven gedaan in verband met aanpassingen aan de (buiten)inrichting van de 

peuterspeelzalen, de totale uitgaven hiervoor bedragen EUR 29.000. Deze donaties zijn in overeenstemming met 

de verplichting vanuit de overeenkomst bestemming gelden die bij fusie van de peuterspeelzalen in Dalfsen is 

afgesloten en zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve Dalfsen. 
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1.3  Resultaten en financiële positie 

In onderstaande tabel zijn een aantal financiële gegevens opgenomen: 

Stichting Travers Fonds          

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk   Werkelijk   Begroot  

  2014 2015 2016 2016 

 Baten               225               360                 50                 50  

 Lasten                 43                 10               123               100  

          

 Saldo baten en lasten               182               350                -73                -50  

 Financiële baten en lasten               139               102                 61                 60  

          

 Exploitatiesaldo               321               452                -12                 10  

          

 Ratio's          

 Eigen vermogen            2.642            3.094            3.081            3.104  

 Kasstroom               490               765              -142   *)  

 Gemiddelde effectieve rentevoet beleggingen  5,5% 5,2% 5,2% 5,3% 

 Gemiddelde rentevoet liquiditeiten   1,4% 1,2% 0,8% 1,1% 

 Gemiddelde rentevoet leningen ug  0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 

 Gemiddelde gerealiseerd resultaat beleggingen en liquiditeiten  6,5% 3,9% 1,9% 2,2% 

 *) Niet op stichtingsniveau begroot  

     

Het eigen vermogen is met EUR 13.000 afgenomen ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds 

de relatief hoge donaties ten opzichte van voorgaande jaren en de beperkte ontvangen giften, maar anderzijds 

ook door lagere rentebaten en opbrengsten uit beleggingen. 

 

In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille is in 

overeenstemming met het treasury-beleid zoals opgenomen in het financieel beleid van Travers. 

De gemiddelde rentevoet op liquiditeiten is in 2016 verder gedaald door een dalende creditrente op de 

(spaar)rekening, ultimo 2016 bedraagt deze slechts 0,6%. 

 

In verband met de overname van Kinderopvang OOK is er geld geleend aan de nieuw opgerichte stichting 

Kinderopvang OOK voor de koop van de aandelen. Deze lening bedraagt EUR 250.000, afspraken met 

betrekking tot aflossing en rente zijn vastgelegd in een bestuursbesluit. De rente bedraagt 4,0%. 

 

Het totale gerealiseerde resultaat op beleggingen en liquiditeiten ligt 2,0% lager ten opzichte van 2015, de 

oorzaak hiervan ligt in de gerealiseerde koerswinst op de verkoop van beleggingen in 2015. 

 

De negatieve kasstroom wordt veroorzaakt door de hierboven genoemde verstrekte lening aan Stichting 

Kinderopvang OOK. Van de toegezegde donaties ad EUR 124.000 is in 2016 nog maar een bedrag ad EUR 

29.000 daadwerkelijk uitgekeerd, de donaties hebben de kasstroom derhalve maar beperkt beïnvloed. Met 

betrekking tot de daadwerkelijke uitgaven voor donaties is een protocol opgemaakt, de uitgaven worden in 1
e
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instantie door de uitvoerende sector zelf voorgeschoten.  Op basis van de gerapporteerde voortgang van het 

project vindt uitbetaling door het Fonds plaats. 

 

1.4  Vooruitzichten 2017 

In 2017 verwacht het Fonds op grond van het innovatieprogramma maximaal EUR 100.000 aan donaties te doen 

aan innovatieve projecten die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Travers.  Projecten die worden 

ingediend worden eerst beoordeeld door een (interne) jury en vervolgens wordt een selectie hiervan 

voorgedragen aan het directieoverleg, die een formeel besluit neemt. De financiële baten zullen in 2017 verder 

dalen door een nog immer dalende rentevoet. 

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 
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Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

 €  € 

Vaste activa

1. Financiële vaste activa             855.737             604.759 

Vorderingen

2. Vorderingen op gelieerde stichtingen                 5.833               50.000 

3. Overige vorderingen en overlopende activa               18.758               25.408 

              24.591               75.408 

4. Liquide middelen          2.295.933          2.438.410 

Totaal activa          3.176.261          3.118.577 
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PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015

 €  € 

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves          3.081.491          3.093.860 

6. Schulden aan gelieerde stichtingen                        -               24.717 

7. Overige schulden en overlopende passiva               94.770                        - 

              94.770               24.717 

Totaal passiva          3.176.261          3.118.577 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Giften               50.000             360.000 

Totaal baten               50.000             360.000 

Lasten

       

B. Organisatiekosten             123.437                 9.717 

Totaal lasten             123.437                 9.717 

Bedrijfsresultaat -73.437 350.283 

C. Financiële baten en lasten 61.068 101.957

Nettoresultaat -12.369 452.240 

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015

 €  € 

Bedrijfsresultaat -73.437 350.283

Aanpassingen voor afschrijvingen                        -                        - 

Mutatie voorzieningen                        -                        - 

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                        -                        - 

Mutatie vorderingen 50.817 196.886

70.053 22.608

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 47.433 569.777

Ontvangen rente 17.772 24.470

Betaalde rente -377 -482

Kasstroom uit operationele activiteiten 64.828 593.765

Investeringen in materiële vaste activa                        -                        - 

Desinvesteringen in materiële vaste activa                        -                        - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten                        -                        - 

Investeringen in financiële vaste activa           -250.000                        - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                        - 88.601

Rente- en dividendinkomsten beleggingen 36.862 39.382

Rente lening 5.833                        - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                        - 42.768

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -207.305 170.751

Mutatie geldmiddelen -142.477 764.516

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 2.438.410 1.673.894

Stand einde boekjaar 2.295.933 2.438.410

Mutatie geldmiddelen -142.477 764.516

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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Algemeen

handelsregister onder nummer 08172075.

Doelstelling

bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen in deze regio. 

Activiteiten

Algemeen

Schattingen  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en 

schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Financiële vaste activa

beleid van Travers.

van een bijzondere waardevermindering.

Beleggingen worden gedaan conform het treasurybeleid welke is opgenomen in het financiële

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 de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

lagere marktwaarde. Wanneer de marktwaarde lager is dan de kostprijs wordt een bijzondere

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beurgenoteerd en niet-beursgenoteerd)

worden aangehouden tot het einde van de looptijd en worden gewaardeerd op de kostprijs of

instellingen die werkzaamheden verrichten die verband houden met de doelstelling van 

geschiedt tot maximaal de kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest

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.

waardevermindering verantwoord. Terugneming van een bijzondere waardevermindering

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Op 3 maart 2008 is Stichting Travers Fonds, gevestigd te Zwolle, opgericht. 

initiatieven die verband houden met de doelstelling. Ook ondersteunt de stichting 

in het algemeen, het welzijn van de bevolking en de leefbaarheid van de stedelijke

Stichting Travers Fonds. 

De activiteiten van de stichting bestaan vooral uit het financieel ondersteunen van 

samenwerking in Zwolle en de omliggende regio. Daarnaast heeft de stichting ten doel het 

De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van de maatschappelijke ontwikkeling

De stichting Travers Fonds is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het

De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde

waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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Vorderingen

Algemeen

Algemeen

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening 

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

deze voorzienbaar zijn.

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten 

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

inbaarheid van de vorderingen. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings- 

Resultaatbepaling
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ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

Effecten             605.737             604.759 

Lening Stichting Kinderopvang OOK             250.000                        - 

            855.737             604.759 

Effecten

Aanschafwaarde beleggingen             706.645             706.645 

-100.908 -101.886

Balanswaardering per 31 december             605.737             604.759 

Lening Stichting Kinderopvang OOK

Stand per 1 januari                        -                        - 

Verstrekking             250.000                        - 

Aflossingen                        -                        - 

Stand per 31 december             250.000                        - 

aandelen van Kinderopvang OOK Holding B.V. Aflossing vindt pas plaats  als het 

eigen vermogen van de stichting positief is.

Vlottende activa

2.

Rekening-courant Stichting Travers                        -               50.000 

Rekening-courant Stichting Kinderopvang OOK                 5.833                        - 

                5.833               50.000 

3.

Rente spaarrekening               17.772               24.470 

Rente op beleggingen                    986                    938 

              18.758               25.408 

De beleggingen bestaan uit perpetuele obligaties van financiële instellingen genoteerd op Euronext en

Af: Voorziening ongerealiseerde koersresultaten

voldoen aan de gestelde eisen conform het Treasury Statuut van Travers. 

Overige vorderingen en overlopende activa

De lening aan Stichting Kinderopvang OOK is verstrekt ter financiering van de aankoop van de 

De rente bedraagt 4,0% per jaar.

De beurswaarde per 31-12-2016 bedraagt EUR 664.730.

De gemiddelde effectieve rentevoet op basis van de aanschafwaarde is 5,2% (2015: 5,2%).

TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen op gelieerde stichtingen
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

4. Liquide middelen

         2.295.933          2.438.410 

 maximaal 1 jaar bij de huisbankier. 

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  

 De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor  

Bank
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Fonds algemeen          3.065.521          3.049.223 

Bestemmingsreserve Dalfsen               15.970               44.637 

Stand per 31 december          3.081.491          3.093.860 

Bestemmingsreserve Fonds algemeen

Stand per 1 januari          3.049.223          2.587.266 

Onttrekking                        -                        - 

            -12.369             452.240 

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve Dalfsen               28.667                 9.717 

Stand per 31 december          3.065.521          3.049.223 

Stand per 1 januari               44.637               54.354 

            -28.667               -9.717 

Dotatie                        -                        - 

Stand per 31 december 15.970 44.637 

Voorstel resultaatbestemming 2016:

Onttrekking aan de algemene reserve             -12.369 

6. Schulden aan gelieerde stichtingen

                     -                   8.220 

                     -                 15.000 

                     -                   1.497 

                       -               24.717 

7. Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden               94.770                        - 

De bestemmingsreserve Fonds Dalfsen is door het bestuur bestemd voor

activiteiten binnen de gemeente Dalfsen.

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

Onttrekking

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Bestemmingsreserve Dalfsen

De bestemmingsreserve Fonds algemeen is door het bestuur bestemd voor

activiteiten die passen binnen de doelstelling van Stichting Travers Fonds.

Onttrekking resp. dotatie uit resultaatbestemming
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Uit dien hoofde is Stichting Travers Fonds hoofdelijk aansprakelijk voor de

omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.
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2016 2015

 €  € 

BATEN

A. Giften

Stichting Travers               50.000             150.000 

Stichting Travers Kinderopvang                        -             100.000 

Stichting Doomijn Kinderopvang Noord                        -             100.000 

Stichting Doomijn Gastouderbureau                        -               10.000 

50.000 360.000 

LASTEN

B. Organisatiekosten

Donaties             123.437                 9.717 

Aantal werknemers

De stichting had in 2016 en 2015 geen personeel in dienst. 

C. Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten bank               17.772               24.470 

Rente- en bankkosten -377 -482

Rente lening 5.833                        - 

Rente- en dividendinkomsten beleggingen 36.862               39.382 

Ongerealiseerd koersverlies beleggingen 978 -4.181

Koersresultaat verkoop beleggingen                        - 42.768

61.068 101.957

Zwolle, 17 mei 2017

w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2016 
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