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BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

na verwerking resultaatbestemming  

  

 
  

ACTIVA            31-12-2019      31-12-2018  

                                                       

  

Vlottende activa  

  

  

                  In Euro           In Euro  

Liquide middelen             1.189 3.811 

  

  

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

                                                        

Totaal activa             1.189   3.811  

 

 

 

 

PASSIVA  

             

  

  

Eigen vermogen  

  

            

Eigen vermogen             1.189 3.811 

  

  

  

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

                                                       

Totaal passiva             1.189  3.811 
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=====            ===== 

 

  

  

  

Staat van baten en lasten over 2019 
 

           2019   2018 

                                                      

  

Baten  

  

           €   €  

Baten             5.050 13.328  

Af: Inkoopwaarde van de baten             7.133   11.717 

                                                       

           - 2.083               1.611 

  

Lasten  

  

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

Lasten bestuur             375   133  

                                                       

             375   133  

  

  

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

Saldo baten en lasten           - 2.458  1.478 

Financiële baten en lasten             163   145   

  

  

                                                     

Resultaat           - 2.621 1.333 
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over 2019 

________________________________________________________________________________  

  

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 2019 is het eigen vermogen per saldo afgenomen met € 2.621,-. De stand van het eigen 

vermogen is hierdoor per 31 december 2019 gekomen op € 1.189,-.  

  

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 categorieën:  

1) Opbrengsten deelnemende gezinnen. 

2) Extra giften van deelnemende gezinnen.  

3) Oud deelnemende gezinnen. Dit zijn gezinnen die eerder het gezinsweekend hebben 

bezocht.  

4) Donateurs.  

 

Lasten  

Afgezien van de lasten bank en verzekering zijn de lasten in 4 categorieën opgesplitst:    

1)  “Lasten verblijf” betreffen de lasten die groepsaccomodatie ,,De Hoof” in rekening brengt. De 

totale gemiddelde kosten per deelnemend gezin bedroegen € 247,-. Deze kosten zijn hoger in 

vergelijking met het jaar 2018. Deze verhoging is veroorzaakt door een (relatief gezien) lagere 

deelname van het aantal gezinnen, waardoor de gemiddelde kostprijs per gezin is 

toegenomen.  

2) De leden van het bestuur genieten  geen bezoldiging, conform artikel 3 van de statuten. 

Behalve de bestuursleden waren er nog ca. 15 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.  

 

Resultaatbepaling en resultaatbestemming  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. Het boekjaar 2019 werd 

afgesloten met een negatief resultaat van - € 2.621,-. Dit resultaat komt ten laste van het eigen 

vermogen. Het totale eigen vermogen bedraagt per 31/12/2019 Euro 1.189,-  

  


