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Stichting Gertiflo
Algemeen
De Stichting is opgericht op 31 december 2009 en heeft ten doel het doen van uitkeringen en giften
aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.
De stichting is opgericht door de heer G.P.A. van Kats en mevrouw M.W.M. van Kats - Spruit.
Het bestuur bestond bij de aanvang van het jaar 2020 uit de heer G.P.A. van Kats, voorzitter,
mevrouw M. van Belle, secretaris en de heer H. van der Most, penningmeester.
De heer G.P.A. van Kats is in maart 2020 zeer plotseling overleden aan de gevolgen van het Corona
virus. Zijn functie kwam daardoor vacant. Bij het zoeken van een opvolger van de heer Van Kats
heeft de heer Van der Most aangegeven dat hij zijn functie graag zou willen beëindigen. Daaraan
is vanzelfsprekend vervolg gegeven. Het heeft - mede gezien het zeer onverwachte overlijden van de
heer Van Kats enige tijd geduurd voordat twee geschikte opvolgers zijn gevonden. Daarna heeft het
(buiten de invloedssfeer van het bestuur om) zeer lang geduurd voordat de notaris de verplichte
benoeming per notariële akte heeft opgemaakt. Dit alles zeer ten ongenoegen van het nieuwe bestuur.
Vanaf 1 juni 2021 bestaat het bestuur van Stichting Gertiflo uit:
Mevrouw M. van Belle
De heer A.J.M. van Kats
de heer C.D. den Hartog
Stichting Gertiflo heeft de ANBI status.
Door de buiten de schuld van het bestuur liggende perikelen rond de benoeming van de nieuwe
bestuursleden was het niet mogelijk om in het boekjaar 2020 daadwerkelijk giften uit te keren. Ter
toelichting wordt vermeld dat dit niet kon omdat een stichting met de ANBI status drie bestuursleden
moet hebben.
Nu waren de inkomsten - ook vanwege deze problemen - betrekkelijk gering van omvang en
feitelijk beperkt tot de rente op een lening waarvan de ANBI het vruchtgebruik heeft, zodat de invloed
op de uitdelingsplicht gering is.
Overzicht van de ontvangen en betaalde schenkingen:
Ontvangen
bedragen
2020
2021

864
213.364

Betaalde
schenkingen
0
dit is minder dan 90%
193.500
dit is
91%
over beide jaren samen is dit
90,3%

De Stichting voldoet daarmee over de jaren 2020 en 2021 samen aan de eisen die de fiscus aan de
ANBI status stelt.
De ontvangen bedragen bestaan uit:

jaar 2021

jaar 2020

Ontvangen schenkingen
Ontvangen opbrengsten van vruchtgebruik op vermogen
rente op leningen u/g, waarvan de stichting vruchtgebruik heeft
dividend op aandelen, waarvan de stichitng vruchtgebruik heeft

0

0

864
212.500

864

Totaal

213.364

864
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Het bestuur

M. van Belle

A.J.M. van Kats
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C.D. den Hartog
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Balans per
31 december 2021
€

31 december 2020
€

ACTIVA
Vorderingen op korte termijn

864

Liquide middelen

20.650

Totaal van de bezittingen

21.514

1.714

17.709

1.709

3.805

5

21.514

1.714

PASSIVA
Saldo stichting
Overige schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021
€

2020
€

BATEN
Ontvangen giften
Opbrengsten van vermogen in vruchtgebruik

213.364

864

213.364

864

193.500
3.800
64

0
0
64

197.364

64

16.000

800

LASTEN
Verstrekte giften
Kosten ANBI
Bankkosten

Overschot/tekort boekjaar
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Dit betreft de vordering van vruchten op vermogen 2021, welk bedrag in het nieuwe jaar wordt ontvangen.

Vermogen in vruchtgebruik:
De stichting heeft bij schenkingsovereenkomst vermogen in vruchtgebruik gekregen. Dit vermogen
zelf wordt door de stichting niet geactiveerd, omdat het bloot eigendom niet in eigendom is bij de
stichting. Een vrucht uit het vruchtgebruik wordt door de stichting als gerealiseerd beschouwd op
het moment van ontvangst.
Het vermogen in vruchtgebruik bestaat per 1 januari 2021 uit:
- 60% van het aandelenkapitaal in Getiflo Holding B.V.
- 100% van het aandelenkapitaal in Lesse Holding Delft B.V.
- een lening van € 86.386 van Stichting Behoud Getiflo aan Getiflo Holding B.V.
Het bloot eigendom van beide vermogens in vruchtgebruik berust bij Stichting Behoud Getiflo.

De Stichting Behoud Getiflo is ook erfgenaam van het verder privé vermogen van de heer G.P.A. van
Kats onder de verplichting om een 30 jarig vruchtgebruik te vestingen ten gunste van de Stichting
Gertiflo, maar de Stichting Behoud Getiflo heeft deze erfenis aanvaard onder het voorrecht van
boedlebeschrijving omdat de heer G.P.A. van Kats juridische en financiële claims had lopen
vanwege de Furazolidon affaire en omdat er aanzienlijke aanslagen inkomstenbelasting zijn opgelegd,
waartegen weliswaar tijdig bezwaar is opgelegd, maar waarvan de afloop, zoals bij iedere fiscale
procedure, ongewis is.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Pagina 7 van 9

Stichting Gertiflo

PASSIVA
31 december 2021
€

31 december 2020
€

Saldo stichting
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.409
16.000
17.409

609
800
1.409

Dit betreft het saldo van baten en lasten van de stiching. Het saldo kan worden aangewend in het
kader van het doel van de stichting.

31 december 2021
€

31 december 2020
€

Overige schulden
Bankrente en kosten
Overlopende kosten

5
3.800

5

Totaal te betalen

3.805

5

Pagina 8 van 9

Stichting Gertiflo

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Verstrekte giften

2021

Volgens betaallijsten

193.500

0

Volgens betaallijsten

193.500

0
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