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Opgericht 20-08-1997 K.V.K. Rotterdam, nr. 40348503         ING bank 3125870
*) alle bedragen luiden in Euro's (€.)

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
BEZITTINGEN € SCHULDEN €

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN EIGEN VERMOGEN 
Overige reserves, vrij kapitaal (NEGATIEF) -4.518 

Te ontvangen van Erfpachters 0
Te ontvangen rente minus bankkosten 63 BESTEMMINGSRESERVE (BORGFONDS  #A)

63               Gestort bij aanvang leningen Rabobank 53.753
Afgeboekte verliezen op leningen 23.936-             

GELDMIDDELEN
Saldo Borgsommen van Erfpachters 29.817             

ING bank betaalrekening 1.058
Mone You spaarrekening 24.423 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
ING bank spaarrekening 82             Stichting Recreanten Belangen K.G (SRBKG). 327                  

25.563        

25.626        25.626             

2. BATEN - EN LASTEN OVER 2015 (PERIODE 1/1 - 31/12)
BATEN € LASTEN €

 ONTVANGEN RENTE  ALGEMENE KOSTEN
Betaalde rente minus bankkosten 68-             Bijdrage Stichting Recreantenbelangen K.G.
Ontvangen spaarrente 275           (mailing-en alg.kosten 625, advocaat € 815) 1.440               
Rente Stichting Recreanten Belangen K.G. 14             

221             
NADELIG RESULTAAT 1.219          

1.440          1.440               

3. BEGROTING OVER 2016
BATEN € LASTEN €

Ontvangen rente banken / leningen 200             Bijdrage Stichting Recreantenbelangen K.G. 11.625             
(o.a algemeen 625,website 2.500,advocaat 1000,Aed 10.000)
Overige kosten 100                  

NADELIG RESULTAAT 11.525        
11.725        11.725             

Toelichting op de balans per 31-12-2016:
Borgfonds (#A)

Opgesteld te Oostvoorne ,Kruininger Gors, op 31-07-2016

Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors, Oostvoorne

De ontvangen borgsommen zijn altijd apart gehouden van de rest van het vermogen van de vereniging omdat het niet zeker was hoe het 
verloop ervan zou zijn i.v.m. de garantstelling t.b.v de leningen Rabobank. Deze garantstelling is inmiddels vervallen. In principe is er niets 
geregeld over een eventueel batig saldo. Na het jaar 2017 (na afloop van de erfpachtconstructies en mogelijke opheffing van de vereniging) 
wordt opnieuw bekeken wat er met het dan resterende saldo zal worden gedaan. Er zijn /worden geen tussentijdse uitkeringen verricht. De 
kosten voor het mogelijk maken van eventuele terugbetalingen aan leden (in het geval dat de vereniging wordt opgegeheven) zullen 
hoogstwaarschijnlijk hoger zijn dan de uitkeringen. Mede vanwege het feit dat ook de achterstanden in de contributies van de afgelopen 
jaren in mindering worden gebracht.In dat geval zou het geld beter besteed kunnen worden aan de doelgroep (alle kampeerders op het 
Gors) via de SRBKG, bijv. voor aankoop Aed's en overige zaken ter algemeen nut (zie begroting). Het Bestuur zal bij opheffing tijdig een 
voorstel doen aan de ledenvergadering.




