
Katholieke Studenten Sociëteit Alcuin

JAARREKENING

BOEKJAAR 2022

Delft, 24 februari 2023



Toelichting op de jaarrekening 2023

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

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. 

6 Lasten

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. 

7 Resultaat
In boekjaar 2022 zijn de verschillende posten weer vergelijkbaar met de jaren voor de coronacrisis. De gevolgen van inflatie zijn 
duidelijk terug te zien in deze jaarrekening. Door een fout in de begroting heeft de stichting dit jaar verlies geleden.



Balans per 31 December 2022

Activa ref. 31-12-2022

Vorderingen
Debiteuren  € 1.444,21         
Te vorderen subsidiebijdrage  € -                    
Te vorderen opbrengsten uit activiteiten  € -                    
Vooruitbetaalde bedragen  € 5.827,00         

Liquide middelen
Betaalrekening  € 2.777,64         
Spaarrekening  € 1.711,59         

Totale activa  € 11.760,44      

Passiva  ref. 31-12-2022 

Kortlopende schulden  € -                    
Te restitueren bedragen  € -                    
Te restitueren bedragen fondsen  € 249,98            
Bestemmingsgeld Peetweekend 2023  € 3.958,00         
Eigen vermogen  € 2.451,92         
Legaat  € 5.100,54         

Totaal Passiva  € 11.760,44      



Resultaatrekening 2022

Baten
Bijdrage fondsen  € 5.911,11            
Bijdrage donateurs  € 3.179,72            
Bijdrage studenten en vrijwilligers  € 13.197,59          
Bijdrage Club van 100  € 700,00                
Bijdrage Bridge actie Lions club  € 1.115,27            
Rente  € -                        
Som der baten  € 24.103,69          

Lasten
Kosten Peetweekend 2022  € 23.106,97          
Aanbetaling Peetweekend 2023  € 3.500,00            
Opslagkosten voor de Stichting  € 840,00                
Administratiekosten voor de stichting  € 681,39                
Onvoorziene kosten voor de stichting  € 667,01                
Verzekeringskosten voor de stichting  € 442,29                
Bellensysteem & vriendenboekjes (vanuit legaat)  € 888,31                
Lustrum inleg  € -                        
Som der lasten  € 30.125,97          

Saldo  € -6.022,28           


