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Financiële verantwoording over 2013. 
Alle bedragen worden in Euro’s vermeld. 

 
 

Balans per 31‐12‐2013 
Rekening Courant  814,24    Eigen Vermogen  1.309,41 
Spaarrekening  7.554,47    Geode  8.138,31 
NSGK‐collecte  1.079,01       
         
  9.447,72      9.447,72 
 
 
 

Staat van baten en lasten per 31‐12‐2013 

  Bedragen 

Begin saldo Rekening courant    1.184,46 

Sponsor  339,60   

Giften particulieren inclusief 
opbrengst NSGK‐collecte  1.994,01   

Betrokkenen  542,50   

Van Spaarrekening  8.500,00   

lijfrente  700,00   

Totaal ontvangsten    12.076,11 

     

     

Giften aan de Geode  9.926,02   

Kosten  441,30   

Naar Spaarrekening  1.000,00   

Totaal kosten    11.367,32 

Nog te ontvangen opbrengst 
NSGK‐collecte    1.079,01 

Saldo Rekening Courant    814,24 
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Toelichting 
 
De stichting had een vordering op de NSGK voor het gehandicapte kind van  
€ 1.079,01 t.w. de opbrengst van de collecteweek in november 2013. Deze 
opbrengst is verwerkt in de post “Giften van particulieren”. Dit bedrag komt terug 
onder de post “Nog te ontvangen opbrengst NSGK-collecte” zodat het rekening-
courantsaldo aansluit bij de balans. 
 
De giften aan de Geode bedragen in totaal € 9.926,02 en betreffen de wensen die 
we voor de bewoners van de Geode hebben kunnen vervullen. In de 
onderstaande tabel worden de giften gespecificeerd. 
 
Giften aan de Geode   

Kerstdiner Geode Boven  180,00 

Tuinfeest  1.113,82 

2 Top Swings  8.242,20 

Bankje  390,00 

Totaal  9.926,02 

 
In de staat van baten en lasten ontbreken de onderdelen kosten van beheer en 
een opgave van beloningen voor het personeel omdat die voor onze stichting niet 
aan de orde zijn. 
De kosten van fondsenwerving hebben we kunnen beperken tot € 441,30 doordat 
de bestuurders een groot deel van deze kosten voor eigen rekening nemen. 
 
Dit jaar overtroffen de lasten de baten. In totaal is het saldo van de 
spaarrekening met een bedrag van € 7.311,13 verminderd. 
 
Het uitgangspunt van ons financiële beleid is dat door de stichting pas bijdragen 
worden toegezegd en kosten worden gemaakt indien daar reeds voldoende zeker 
opbrengsten danwel vermogen tegenoverstaan. Het is daarentegen niet de 
bedoeling dat de stichting meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstelling. De stichting maakt, mede ter beperking van de 
risico’s, geen gebruik van een kredietfaciliteit. Giften en donaties komen volledig 
ten goede aan de bewoners. 
Bijdragen van direct betrokkenen zullen onder andere worden aangewend ter 
dekking van de (structurele) kosten. Van het vermogen (zie balans) is € 1.309,41 
afkomstig van direct betrokkenen. Het overige vermogen zal conform onze 
beleidsuitgangspunten, volledig worden ingezet voor de uitgaven ten behoeve 
van de bewoners van de Geode. 
 


