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Toelichting: 

Financiële vaste activa: Deze post 
betreft een verstrekte hypotheek en 
een bijbehorende rentevordering. 
Aflossing en rentebetaling zal aan het 
einde van de looptijd geschieden. 

Beleggingen: Deze post betreft een 
aandeel in de gronden die deel 
uitmaakten van een nalatenschap. 
Deze zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Voorraden: De voorraden bestaande 
uit winkelvoorraden, kaarten en 
rollen snoep. Deze producten worden 
het hele jaar door verkocht. 

Vorderingen: De vorderingen hebben 
alle een looptijd korter dan één jaar. 

Liquide middelen: De liquide 
middelen bestaan uit banktegoeden 
en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden en zijn 
gewaardeerd tegen nominale 
waarde.  

Fonds: In dit (bestemmings) fonds zijn 
giften opgenomen met een specifieke 
bestemming, die  in de toekomst aan 
het specifieke doel worden besteed. 

Kortlopende schulden: In dit bedrag 
zijn onder andere de toegezegde 
schenkingen opgenomen. 

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018   
    
A C T I E F 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 

Vaste aktiva    
Financiële vaste aktiva 0  0 
Beleggingen 0  0 

    
Vlottende aktiva    
Voorraden 79.468  72.031 
Vorderingen 130.951  67.598 
Liquide middelen 183.585  172.821 

    

 394.004  312.450 

    
P A S S I E F    

    

Eigen Vermogen    
Reserves 224.696  234.167 
Fondsen 26.452  26.452 

    
Kortlopende schulden 142.859  51.831 

    

 394.004  312.450 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018   
       
       
    2018  2017 
    Werkelijk  Werkelijk 
    €  € 
Baten:     
Baten uit eigen fondsenwerving  394.515  381.484 
Baten uit nalatenschappen  109.248  62.759 
Baten uit acties van derden  291.712  341.049 
Baten uit beleggingen  0  285 
Som der baten  795.475  785.577 
       
Lasten:     
Besteed aan doelstelling  684.028  972.274 
       
Werving baten:     
Kosten eigen fondsenwerving  62.330  60.460 
       
Beheer en administratie:     
Beheer en administratie  58.589  57.661 
Som der lasten  804.947  1.090.394 
       
Resultaat  -9.471  -304.817 

       
Overschot is geboekt op:     

- Bestemmingsfonds  0  -408.488 
- Overige reserves  -9.471  103.671 

    -9.471  -304.817 
 

 

Specificatie: bestemming aan doeleinden 

Voorlichtingsactiviteiten:  13.990 
Bijdrage zorgactiviteiten:  202.561 
Nieuwbouwactiviteiten:  467.477 
Totaal besteding: 684.028 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Baten eigen fondsenwerving: Deze 
post betreft de binnengekomen 
baten: ontvangen giften, opbrengst 
advertenties, opbrengst collectes en 
verkoop artikelen. 

Baten nalatenschappen: Deze post 
betreft de toegezegde nalaten-
schappen. 

Baten acties van derden: Deze post 
betreft de opbrengsten van 
verkopingen en overige acties. 

Baten uit beleggingen: Deze post 
betreft pacht- en renteopbrengsten. 

Besteed aan doelstelling: Deze post 
betreft de gedane bestedingen aan 
voorlichtingsactiviteiten, bijdrage 
zorgactiviteiten, speeltoestellen en 
bijdrage aan nieuwbouwactiviteiten. 

Kosten eigen fondsenwerving: Deze 
post betreft onder andere de druk- 
en portokosten van het periodieke 
donateursblad en huurkosten van 
winkeltjes. 

Beheer en administratie: Deze post 
betreft onder andere de accountants-
kosten, advertentiekosten en 
bankkosten. 


