
 
 

 

 

 

 

Financieel  Jaarverslag 2019 
 

Balansen 
Balans 31-12-2018       
        
Activa   Passiva   
Beschrijving Saldo Beschrijving Saldo 
Bank € 2.558,47  Stichtingsvermogen € 8.052,78  
Spaarrekening € 3.524,75  Resultaat vorig boekjaar € 0,00  
Debiteuren € 0,00  Crediteuren € 0,00  

Vooruitbetaalde bedragen € 0,00  
Vooruitontvangen 
bedragen € 0,00  

Nog te ontvangen bedragen € 0,00  Nog te betalen bedragen € 35,14  
        
Nadelig exploitatie saldo € 2.004,70      

        
Totaal activa € 8.087,92  Totaal passiva € 8.087,92  

 

Balans 31-12-2019    
    
    
Beschrijving Saldo Beschrijving Saldo 
Bank € 2.943,41  Stichtingsvermogen € 6.048,08  
Spaarrekening € 5.576,81  Nog te betalen bedragen € 115,74 

    
  Batig exploitatie saldo € 2.356,40  

     
Totaal activa € 8.520,22  Totaal passiva € 8.520,22  

 

Toelichting op de balans 
De bezittingen van de stichting bestaan per 31 december 2019 uitsluitend uit banksaldi. Aan de 
passivazijde staat naast het stichtingsvermogen 1 post: Nog te betalen bedragen. Dit betreft de 
bankkosten over het vierde kwartaal en een laat ontvangen factuur voor activiteiten van de 
Zomerweek.  



 
 

 

 

 

 

Exploitatierekening 
 

Exploitatierekening 2019       
        
KOSTEN   OPBRENGSTEN   
Beschrijving Saldo Beschrijving Saldo 
Zomerweek  €   7.600,56  Subsidie  €   9.470,00  
Timmerdorp  €   9.933,69  Sponsoring  €   6.779,58  
Internetkosten  €        37,95  Deelnemers bijdragen  €   3.822,99  
Bankkosten  €      146,03  Rente  €         2,06  
Overige algemene kosten  €             -       

    
Kosten  € 17.718,23  Opbrengsten  € 20.074,63  

    
Batig exploitatie saldo  €   2.356,40      

    
Totaal  € 20.074,63    € 20.074,63  

 

Toelichting op de exploitatierekening 
Kosten: 

• Zomerweek betreft de totale kosten van het project Zomerweek.  

• Timmerdorp betreft de totale kosten van het project Timmerdorp. 

• Internetkosten betreft de kosten voor de domeinnaam en de hosting van de website. Het beheer 
wordt verder kosteloos uitgevoerd door een vrijwilliger. 

• Bankkosten betreft de kosten die onze huisbank in rekening brengt. 

Baten: 

• Subsidie is voornamelijk afkomstig van stichting Opzoomer Mee. Bij de stichting Opzoomer Mee 
zijn twee afzonderlijke subsidie aanvragen gedaan en toegekend voor de Zomerweek en voor het 
Timmerdorp. Daarnaast is subsidie ontvangen van de Maatschappij van Welstand. 

• Sponsoring zijn inkomsten die diverse sponsoren hebben binnengebracht 

• Deelnemers bijdragen betreft de betalingen van deelnemers aan de stichting in het geval de 
activiteit waaraan werd deelgenomen niet gratis is. 

• Rente betreft rente op de spaarrekening van de Stichting 

In 2019 is een batig saldo op de exploitatie ontstaan van € 2.356,40. Dit bedrag komt ten laste van 
het Stichtingsvermogen en daarmee is het nadelige resultaat van 2018 weer ingelopen. 


