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Financiële verantwoording over 2020 
Alle bedragen worden in Euro’s vermeld 

 
 
 
 
 
 

Staat van baten en lasten per 31-12-2020 

 Bedragen 

Beginsaldo Rekening courant  912,75 

Sponsors 100,00  

Giften en acties 2.568,20  

Betrokkenen 420,00  

Spaarrente 3,03  

Lijfrente 600,00  

Totaal ontvangsten  3.691,23 

   

Giften aan de Geode 1.396,53  

Kosten 251,73  

Naar Spaarrekening 3,03  

Totaal kosten  1.651,29 

Saldo Rekening Courant  2.952,69 
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Balans per 31-12-2020 

Activa    Passiva   
Rabobank Rekening Courant 2.952,69  Nog te betalen Belevingstuin 2.292,65 

 Spaarrekening 24.284,31   Geode Boven 999,95 

     Geode A-kant 564,00 

     Geode B-kant 830,00 

       

       

       

Nog te ontvangen NSGK-collecte 1.363,63  Vermogen Nog geen bestemming 22.436,90 

     Eigen vermogen 1.477,13 

Totaal  28.600,63  Totaal  28.600,63 
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Toelichting 
 
De maatregelen die in Nederland zijn genomen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan hebben een negatief effect gehad op de activiteiten 
voor de bewoners van de Geode. Het feestelijke diner om het 10-jarig jubileum 
van de Geode te vieren kon daarom niet doorgaan. Ook was het niet mogelijk om 
andere activiteiten te organiseren. Hierdoor zijn de uitgaven dit jaar laag 
gebleven. 
 
De inkomsten via donateurs, gulle gevers en direct betrokkenen zijn dit jaar op 
peil gebleven. 
 
Dit jaar overtroffen de baten de lasten. De giften konden dit jaar in het geheel 
worden betaald vanaf de betaalrekening. 
In totaal is het saldo van de spaarrekening met een bedrag van € 3,03 (de 
spaarrente) toegenomen. 
 
De stichting had een vordering op de NSGK voor het gehandicapte kind t.w. 
€1.363,63, de opbrengst van de collecteweek in november 2020. De definitieve 
opbrengst is in het voorjaar van 2021 op onze rekening gestort. 
 
De giften aan de Geode bedragen in totaal € 1.396,53 en betreffen de volgende 
wensen die we voor de bewoners hebben kunnen vervullen: 

o Abonnement belevingstafel  €    211,75 
o Twee loungesets   -    488,00 
o Springmat en beschermrand 

voor de trampoline   -    415,03 
o Overname sinterklaaskostuums -            200,00 
o Activiteit: Broodje Aap  -      81,75 

 
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. 
 
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 €1.477,13 
afkomstig van directbetrokkenen. Het overige vermogen zal conform onze 
beleidsuitgangspunten, volledig worden ingezet voor de uitgaven ten behoeve 
van de bewoners van de Geode. 


