
Financiële verantwoording 2018 

Balans Stichting Robopump 2018 

        

Debet 31-12-2018 31-12-2017 Credit 31-12-2018 31-12-

2017 
  

        

   Kapitaal 4.633 -1.029   

        

Financiële vaste activa   Lang lopende 

leningen 

  
  

u/g Inreda Diabetic 1.248.700 1.063.900 o/g Lening st Tjanka 1.250.000 1.250.000   

        

Bank 5.933 185.071      

        

Totaal 1.254.633 1.248.971  1.254.633 1.248.971   

        

        

        

Toelichting balans 31-12-2017       

Saldo lening inreda jegens st robo pump  1.248.700  (1.250.000)   

Onkosten st robo pump   1207  1.207     

Saldo bankrek st robo p    93  93     

Totaal (controle getal)   1.250.000     

        

        

 

 

     

 



Financiele toelichting balans 31-12-2018       

Saldo lening inreda jegens st robo pump  1.248.700  (1.250.000)   

        

Resultaten rek 2018  (- = kosten)      

Onkosten st robo pump  -282      

Giften  5905      

Rente  39      

Resultaat 2018   5.662     

        

Vermogen        

        

Vermogen 1-1-2018  -1029      

Resultaat 2018  5662      

Vermogen 31-12-2018   4633     

 

Toelichting: 

Aan het bestuur van de stichting zijn geen vergoedingen en onkosten uitbetaald in 2018. 

Bij algemeen bestuursbesluit zijn alle inkomsten en de ter beschikking gestelde gelden ten 

goede gekomen aan het project “kunstalvleesklier / artificial pancreas (AP)” van Inreda 

Diabetic BV.  

Dit conform de gestelde voorwaarden bij de verworven gelden. 

Gelden binnengekomen na de laatste bestuur bijeenkomst en besluiten zullen bij de 

volgende bijeenkomst toegewezen worden conform de gestelde voorwaarden en ten goede 

komen aan de doelen van de stichting. 

Namens het bestuur, 

De penningmeester, R.J.W. Koebrugge. 



Financiële verantwoording 2017 

Balans Stichting Robopump 31-12-2017 

     Debet 

  

Credit 

 

     

   

Kapitaal -1.029 

     Financiële vaste activa 

  

Lang lopende leningen 

 u/g Inreda Diabetic 

 

1.063.900 o/g Lening st Tjanka 1.250.000 

     Bank 

 

185.071 

  

     Totaal 

 

1.248.971 

 

1.248.971 

 

Toelichting: 

Aan het bestuur van de stichting zijn geen vergoedingen en onkosten 

uitbetaald in 2017. 

Het negatief kapitaal bij oprichting zijn de hiermee verbonden 

oprichtingskosten van de Stichting Robopump. 

Bij algemeen bestuursbesluit zijn alle inkomsten en de ter 

beschikking gestelde gelden ten goede gekomen aan het project 

“kunstalvleesklier / artificial pancreas (AP)” van Inreda Diabetic BV.  

Dit conform de gestelde voorwaarden bij de verworven gelden. 

 

Namens het bestuur, 

De penningmeester, R.J.W. Koebrugge. 


