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Financiële verantwoording over 2015. 
Alle bedragen worden in Euro’s vermeld. 

 
 
 

Balans	per	31-12-2015	
Rekening	Courant	 1.704,20	 	 Eigen	Vermogen	 1.252,05	
Spaarrekening	 13.014,50	 	 Geode	 14.688,24	
NSGK-collecte	 1.221,59	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 15.940,29	 	 	 15.940,29	
 
 
 

Staat	van	baten	en	lasten	per	31-12-2015	

	 Bedragen	

Begin	saldo	Rekening	courant	 	 1.085,29	

Sponsor	 278,09	 	

Giften	en	acties	 2.269,96	 	

Betrokkenen	 812,50	 	

Van	Spaarrekening	 0,00	 	

lijfrente	 500,00	 	

Totaal	ontvangsten	 	 3.860,55	

	 	 	

	 	 	

Giften	aan	de	Geode	 0,00	 	

Kosten	 241,64	 	

Naar	Spaarrekening	 3.000,00	 	

Totaal	kosten	 	 3.241,64	

Saldo	Rekening	Courant	 	 1.704,20	
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Toelichting 
 
De stichting had een vordering op de NSGK voor het gehandicapte kind van  
€ 1.221,59 t.w. de opbrengst van de collecteweek in november 2015. Deze 
opbrengst is verwerkt in de post “Giften en acties”. 
 
Over 2015 zijn er geen grote uitgaven geweest. De reden hiervoor is dat we een 
belevingstuin rondom De Geode willen realiseren. Hiermee is een investering 
gemoeid van € 80.000,-- - € 100.000,--. Daarvoor hebben we in 2015 gespaard. 
We hebben de intentie om de belevingstuin vanaf 2016 te realiseren. 
 
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. 
 
Dit jaar overtroffen de baten de lasten. In totaal is het saldo van de 
spaarrekening met een bedrag van € 3.070,68 toegenomen. 
 
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 en/of vermogen tegenover staan. 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 € 1.252,05 
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. 


