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Financiële verantwoording over 2019 
Alle bedragen worden in Euro’s vermeld 

 
 
 
 
 
 

Staat van baten en lasten per 31-12-2019 

 Bedragen 

Beginsaldo Rekening courant  1.067,67 

Sponsors 0,00  

Giften en acties 2.802,02  

Betrokkenen 510,00  

Van Spaarrekening 10.250,00  

Lijfrente 200,00  

Totaal ontvangsten  13.762,02 

   

Giften aan de Geode 13.490,52  

Kosten 426,42  

Naar Spaarrekening 0,00  

Totaal kosten  13.916,94 

Saldo Rekening Courant  912,75 
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Balans per 31-12-2019 

Activa    Passiva   
Rabobank Rekening Courant 912,75  Nog te betalen Belevingstuin 3.195,68 

 Spaarrekening 24.281,28   Geode Boven 499,95 
     Geode A-kant 145,75 
     Geode B-kant 330,00 
       
       
       
Nog te ontvangen NSGK-collecte 1.424,20  Vermogen Nog geen bestemming 21.141,02 
     Eigen vermogen 1.305,83 
Totaal  26.618,23  Totaal  26.618,23 
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Toelichting 
 
De stichting had een vordering op de NSGK voor het gehandicapte kind t.w. 
€1.424,20, de opbrengst van de collecteweek in november 2019. De definitieve 
opbrengst wordt in februari 2020 op onze rekening gestort. 
 
De giften aan de Geode bedragen in totaal €13.490,52 en betreffen de volgende 
wensen die we voor de bewoners hebben kunnen vervullen: 

o Belevenistafel “Hopla”  € 9.750,00 
o Watermuur Wellnessruimte  - 2.131,85 
o Bijdrage reparatie rolstoelfiets -    400,00 
o Diverse activiteiten   - 1.208,67 

 
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 lasten de baten. In totaal is het saldo van de 
spaarrekening met een bedrag van €10.250,-- afgenomen. 
 
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 directbetrokkenen zullen onder andere worden aangewend ter 
dekking van de (structurele) kosten. Van het vermogen (zie balans) is €1.305,83 
afkomstig van directbetrokkenen. Het overige vermogen zal conform onze 
beleidsuitgangspunten, volledig worden ingezet voor de uitgaven ten behoeve 
van de bewoners van de Geode. 


