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Financieel Jaarverslag 2019 

 
Joost Kouwenhoven 

Penningmeester 
 
 
Balans per 
31-1-2019       

    
Code Omschrijving Activa Passiva 
0130 Inventarissen   €                2.500,00   €                               -    
1010 Bank   €                9.662,38   €                               -    
1600 Voorbelasting   €                    243,22   €                               -    
1630 BTW Af te dragen Hoog   €                             -     €                        78,10  
1650 Btw betaald/ontvangen  €                             -     €                     109,00  
1700 Crediteuren   €                             -     €                  2.500,00  

    
    
  Saldo    €                 9.718,50  
     €              12.405,60   €               12.405,60  

 
 
Toelichting: 
 
Crediteuren is de openstaande post voor de aankoop van de KU-12 door de stichting. 
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Resultaat     
        
        

    
Code Omschrijving Kosten Opbrengsten 
4500 Contributies en abonnementen   €                    629,00   €                               -    
4510 Reclame en advertenties   €                    550,00   €                               -    
4550 Bankkosten   €                      83,41   €                               -    
4590 Onkosten en vrijwilligers vergoeding   €                3.600,00   €                               -    
4740 Drukwerk, porti en vrachten   €                      49,17   €                               -    
4790 Overige kantoorkosten   €                      50,00   €                               -    
7000 Inkopen   €                      30,00   €                               -    
8000 Donaties en Giften   €                             -     €               14.338,18  
8010 Omzet vaartocht  €                             -     €                     371,90  

    
    
  Saldo winst   €               9.718,50   

     €              14.710,08   €               14.710,08  
 
 
Toelichting: 
 
In 2019 is er een totaal van € 14.338,18 aan donaties en giften ontvangen, Daarnaast heeft de 
vaartocht met de Hylke Tromp € 371,90 opgeleverd. Aan BTW is terugontvangen van de 
belastingdienst € 109,00. 
 
Kosten heeft de stichting voornamelijk gehad voor opzet en onderhoud van de website, het 
laten maken van banners en flyers en het laten verwijderen van een heel groot wespennest uit 
de KU-12. Daarnaast heeft het bestuur een vaste onkostenvergoeding en 
vrijwilligersvergoeding gekregen voor kosten gemaakt voor de stichting, o.a. reis en 
verblijfkosten e.d. 
 
Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft € 9.000,00 toegezegd. Indien de Stichting uit 
crowdfunding en fondsenwerving € 18.000,00 bijeenbrengt doet het PBC-fonds een totale 
bijdrage van € 18.000,00. 
Gezien de geweldige bijdrage van donateurs het afgelopen jaar moet dat zeker gaan lukken. 
 
 


