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Toelichting op de jaarrekening 2020

Referenties
1 Vorderingen

De post vorderingen bevat de debiteuren stand en de stand van de vooruitbetaalde bedragen.  

Onder de post Vooruitbetaalde bedragen worden de aanbetalingen voor het Peetweekend 2021 gerekend.

2 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

3 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is een buffer ten behoeve van de liquiditeit.

4 Legaat
Het legaat is een gift die moet worden besteed ten behoeve van de gasten. 

Verdere toelichting van het legaat is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk financiën.

5 Baten

6 Lasten

7 Resultaat

De post baten bestaat uit: Bijdrage fondsen, Bijdrage donateurs, Bijdrage studenten en vrijwilligers, en de opbrengsten uit 
inzamelingsacties, dassenverkoop en opgebouwde rente. Verdere toelichting over bijdrage fondsen en bijdrage studenten  en 
vrijwilligers is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk fondsen. 

De post lasten bestaat uit: kosten Peetweekend, Kosten Stichting de Peetfamilie, (Kosten promotie en kosten  en vrijwilligers is te 
vinden in het beleid onder het hoofdstuk fondsen. 

 In 2020 was er bij de exploitatie van het weekend een overschot van EUR 23 die ten behoeve van de inleg voor de lustrumpot is 
ingezet. In boekjaar 2020 zien alle posten er sterk anders uit i.v.m. de coronacrisis. De belangrijkste factoren die dit beinvloeden zijn 
de latere afsluiting van het boekjaar door de digitale vervangende activiteit in november, het wegvallen van enkele kosten op het 
weekend en kosten voor annulering van de accomodatie. De liquiditeit van de stichting wordt in stand gehouden door inkomsten uit 
de Club van 100 (EUR 1400).



BALANS PER 31 December 2020

Activa ref. 31-12-2020

Vorderingen
Debiteuren -€                   
Te vorderen subsidiebijdrage -€                   
Te vorderen opbrengsten uit activiteiten -€                   
Vooruitbetaalde bedragen 2.569,00€          

Liquide middelen
Betaalrekening 10.996,74€        
Spaarrekening 4.509,38€          

Totale activa 18.075,12€        

Passiva ref. 31-12-2020

Kortlopende schulden -€                   
Te restitueren bedragen -€                   
Te restitueren bedragen fondsen 60,00€               
Bestemmingsgeld Peetweekend 2020 2.569,00€          
Eigen vermogen 9.457,27€          
Legaat 5.988,85€          

Totaal Passiva 18.075,12€        



BALANS PER 31 December 2020

Baten
Bijdrage fondsen 4.150,00€             
Bijdrage donateurs 613,26€                
Bijdrage studenten en vrijwilligers -€                     
Bijdrage Club van 100 1.400,00€             
Bijdrage Bridge actie Lions club -€                     
Opbrengsten sponsorloop Godfathers -€                     
Rente -€                     
Som der baten 6.163,26€             

Lasten
Kosten Peetweekend 2020 2.952,10€             
Aanbetaling Peetweekend 2021 (€3300, wordt pas Februari 2021 gedaan) -€                     
Opslagkosten voor de Stichting 973,00€                
Administratiekosten voor de stichting 1.197,11€             
Onvoorziene kosten voor de stichting -€                     
Verzekeringskosten voor de stichting 431,30€                
Lustrum inleg 523,06€                
Som der lasten 6.076,57€             

Saldo 86,69€                  


