Stichting Katholieke Gezinsweekenden
Grotewallerweg 25
1742 NM SCHAGEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
na verwerking resultaatbestemming

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

In Euro

In Euro

3.811

2.478

Vlottende activa

Liquide middelen

---------- ----------

Totaal activa

3.811

2.478

3.811

2.478

PASSIVA

Eigen vermogen
Eigen vermogen

---------- ----------

Totaal passiva

3.811
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2.478
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Staat van baten en lasten over 2018

2018

2017

€

€

13.328
11.717

11.735
9.722

Baten
Baten
Af: Inkoopwaarde van de baten

1.611

2.013

---------- ----------

Lasten
Lasten bestuur

133

193

133

193

---------- ----------

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

1.478
145

1.820
152

Resultaat

1.333

1.668
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over 2018
________________________________________________________________________________
Grondslagen van waardering en vaststelling vermogen
Activa en passiva
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Eigen Vermogen
In 2018 is het eigen vermogen per saldo toegenomen met € 1.333,-. De stand van het eigen
vermogen is hierdoor per 31 december 2018 gekomen op € 3.811,-.
Grondslagen van resultaatbepaling en resultaatbestemming
Algemeen
Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten
Baten zijn opgesplitst in 4 categoriën:
1)
Allereerst de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen bijdragen van de 28 deelnemende
gezinnen die € 245,- per gezin betaalden. Het bestuur heeft besloten om aan de
deelnemende gezinnen een hogere bijdrage te vragen t.o.v. het jaar 2017. De verhoging
bedroeg € 50,- per gezin. Hiertoe is besloten omdat het evenement teveel steunt op
donateurs. Alhoewel de bijdrage per gezin werd verhoogt, blijft het bestuur van mening dat de
bijdrage in de kosten voor deelname aan het weekend, voor gezinnen geen belemmering mag
zijn. Hierdoor zijn en blijven we dankbaar voor de giften van onze (trouwe) donateurs.
2)
Diverse gezinnen gaven wat extra’s en enkele gezinnen werden financieel ondersteund. Het
positieve saldo dat resulteerde is opgenomen onder de post “Giften deelnemende gezinnen”.
3)
Oud deelnemende gezinnen zijn in het verslagjaar wederom gevraagd een financiële bijdrage
te leveren. Tijdens het evenement is wederom een extra oproep gedaan aan de deelnemende
gezinnen voor een extra donatie. Een behoorlijk aantal deelnemende gezinnen heeft hier
gehoor aan gegeven.
4)
Opnieuw zijn onze vaste en een aantal nieuwe (potentiele) donateurs benaderd. Speciaal
dank aan onze donateurs die er wederom voor hebben gezorgd dat het Gezinsweekend van
2018 mogelijk werd gemaakt. Een substantieel deel van de baten werd en wordt nog steeds
gegenereerd door onze donateurs. Zonder de giften van onze donateurs zou het weekend
niet mogelijk zijn. Om de financiele positie verder te verbeteren is er in 2017 gestart om een
plan op touw te zetten waarbij bestaande maar vooral ook nieuwe donateurs ,,vriend” kunnen
worden van de stichting door een bedrag te geven via een vaste bijdrage die maandelijks
geincasseerd zal worden. In 2018 is dit gelanceerd, echter blijkt dat donateurs liever eenmalig
een bedrag doneren.
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Lasten
Afgezien van de geringe lasten bank en verzekering zijn de lasten in 4 categoriën opgesplitst:
1)
“Lasten verblijf” betreffen de lasten die Conferentieoord Emmaus in rekening brengt. In
tegenstelling tot voorgaande jaren is er met met Conferentieoord Emmaus een vaste prijs
afgesproken m.b.t. de huur van de accomodatie gedurende het weekend van 1 t/m 3 juni
2018. De totale gemiddelde kosten per deelnemend gezin bedroegen € 241,-.Deze kosten
zijn hoger in vergelijking met het jaar 2017. Deze verhoging is veroorzaakt door een (relatief
gezien) lagere deelname van het aantal gezinnen, waardoor de gemiddelde kostprijs per
gezin is toegenomen.
2)
“Lasten maaltijden” betreffen de kosten van een warme maaltijd en broodmaaltijden, deze
bedragen in totaliteit € 81,- per deelnemend gezin en vallen daardoor bijna 8% lager uit dan
het voorgaande jaar 2017.
3)
“Lasten bestuur”: gedurende 2018 waren er 7 bestuursleden. De leden van het bestuur
genieten geen bezoldiging, conform artikel 3 van de statuten. Behalve de bestuursleden
waren er nog ca. 20 vrijwilligers die zich voor het gezinsweekend ingezet hebben. De
vrijwilligers betalen, op een enkele uitzondering na, geen eigen bijdrage voor hun verblijf.
Conform artikel 3 van de statuten mogen bestuursleden onkosten declareren. Hierbij betreft
het in enkele gevallen reiskosten en eventuele kosten van mailingen. Dat is vrijwel niet
gebeurd.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de wettelijke BTW
Resultaatbepaling en resultaatbestemming
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. Het boekjaar 2018 werd
afgesloten met een positief resultaat van € 1.333,-. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen
vermogen.
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