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Overzicht inkomsten en uitgaven over 2016
Inkomsten
Uitgaven
Lonen en salarissen
Huisvestingskosten
Kosten Present NL
Overige kosten

Rente en bankkosten
Som van de uitgaven
Saldo inkomsten en uitgaven

39.847

31.492
6.000
0
2.185

183
39.860
13

Toelichting op de balans en het overzicht inkomsten en uitgaven
Activiteiten
De stichting is opgericht d.d. 7 februari 2008 en heeft ten doel:
a) een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden;
b) het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke
sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden,
waarbij we het normaal vinden om voor elkaar te zorgen, wat inhoudt dat de inzet van
vrijwilligers op allerlei terrein wordt bevorderd door het aanbod aan vrijwilligers onder de
aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld zijn
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Verliezen en risico’s, die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij vóór
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Liquide middelen
Dit betreft het saldo in rekening courant bij de Rabobank Drachten e/o.
Eigen vermogen
Kapitaal

2016

Saldo per 1 januari
Bij: batig saldo inkomsten en uitgaven boekjaar

Saldo per 31 december

-10.524
- 9.323

-1201

Crediteuren
Dit betreft gehele kwijtschelding bijdragen aan Present Nederland over het afgelopen en
voorgaande jaren.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Dit betreft nog te betalen loonbelasting over december 2016
Toelichting op de onderscheiden posten van het overzicht inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Woon Friesland
Gemeente Smallingerland
Talant
Giften kerken
Bedrijven
Woningbouwvereniging Accolade
Giften particulieren / overig
Woon Friesland (in natura)
Totaal

6.037
11.530
1.000
4.202
5.892
2.500
2.686
6.000
39.847

Lonen en salarissen

2016

Coördinator 0,4 fte en 2 vrijwilligers

31.185
2016

Huisvestingskosten
€
Huur kantoor ruimte + facilitaire
diensten Woonfriesland*

6.000

*Financiële tegenwaarde in natura toegekende subsidie Woningbouwvereniging Woonfriesland

Algemene kosten

2016

Kosten postbus/antwoordnummer
Kosten salaris administratie
Telefoonkosten
Verzekeringen
Communicatie/bestuurskosten

448
282
364
204
887

Totaal

2.185

Rente- en bankkosten

2016
€

Bankkosten Rabobank

183

Overige gegevens
Deskundigenonderzoek
Op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten “Deze jaarstukken worden –
voor zover het bestuur dat wenst- vergezeld van een rapport van een registeraccountant of
van een accountant administratieconsulent aan het bestuur aangeboden.

Ondertekening jaarrekening

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Drachten, d.d. …………………………….2017

Het Stichtingsbestuur

A.Groen , voorzitter

E. Berenst, penningmeester

M. Veldman, secretaris

A.J. Kok, lid

Balans per 31 december 2016
Actief

31/12/16

31/12/15

Vaste activa

€0

€0

Eigen vermogen

Kantoormiddelen

€0

€0

Kapitaal

Vlottende Activa

Passief

Kortlopende schulden

31/12/16

31/12/15

€ 1.201-

€ 10.524-

€ 3.000

€ 1.500

€0
€ 650

€ 9.986

€ 2.452.00

€ 1.500

€0

€ 164

€ 4.901

€ 2.626

Vorderingen
Crediteuren
Gift Jumbo t.b.v. kleding

Nog te ontvangen
facturen
Overige vorderingen

€ 900

€ 1.813

€0

€ 372

Banksaldo

€ 4.001

€ 441

Totaal

€ 4.901

€ 2.626

Pensioen premie

Belasting en premie sociale
verzekering
Overige schulden en overlopende
passiva

Liquide middelen

