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Toelichting op de jaarrekening 2018

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 2019 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 

neven activiteiten). Verdere toelichting van de lasten is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk financiën.

7 Resultaat

 In 2018 was er een overschot van 1608,64 euro. Onze liquiditeit is aangevuld met de Club van 100, een donatie van de Rotary

en een overschot van fondsen donaties. Verder is er ook een bellensysteem aangeschaft waardoor het legaat is afgenomen.  

Verder is er ook al een aanbetaling voor het peetweekend 2019 gedaan die ongeveer 2000 euro lager is dan 

de aanbetaling van 2018. 



BALANS PER 31 December 2018

Activa ref. 31-12-2018

Vorderingen
Debiteuren 22,00€              
Te vorderen subsidiebijdrage 1.308,83€         
Te vorderen opbrengsten uit activiteiten 2.408,80€         
Vooruitbetaalde bedragen 1.396,88€         

Liquide middelen
Betaalrekening 9.831,13€         
Spaarrekening 4.507,82€         

Totale activa 19.475,46€      

Passiva ref. 31-12-108

Kortlopende schulden -€                  
Te restitueren bedragen -€                  
Te restitueren bedragen fondsen -€                  
Bestemmingsgeld Peetweekend 2018 2.815,63€         
Eigen vermogen 10.670,98€      
Legaat 5.988,85€         

Totaal Passiva 19.475,46€      



BALANS PER 31 December 2018

Baten

Bijdrage fondsen 6.163,27€            

Bijdrage donateurs 5.887,13€            

Bijdrage studenten en vrijwilligers 10.469,84€         

Bijdrage Club van 100 600,00€               

Bijdrage Rotary BoZ-noord 500,00€               

Opbrengsten inzamelingsacties 2.652,15€            

Rente 1,56€                    

Som der baten 26.273,95€         

Lasten

Kosten Peetweekend 2018 19.503,52€         

Aanbetaling Peetweekend 2019 1.396,88€            

Opslagkosten voor de Stichting 588,50€               

Administratiekosten voor de stichting 548,88€               

Onvoorziene kosten voor de stichting -€                      

Verzekeringskosten voor de stichting 415,33€               

Kosten promotie filmpje 853,05€               

Kosten bellen systeem 1.359,15€            

Som der lasten 24.665,31€         

Saldo 1.608,64€            


