
 
Financiën vanaf 2012: 
 
2012: 
De cijfers over 2012 zijn ontleend aan de jaarrekening over 2012. 
 
Balans per 31 december 2012 
Activa:                                                                     31-12-2012           31-12-2011 
 
Liquide middelen:                                               €   31.719,32          €  25.813,64 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen                                                 €   28.012,44           €  18.366,28 
Kortlopende schulden: 
Nog te betalen bedragen                                  -      3.706,88            -     7.447,36    
                                                                              €    31.719,32           €  25.813,64 
 
 
Staat van baten en lasten over 2012 
Ontvangen  giften en bijdragen                                                        €  18.885,00 
Uitgaven: 
Kosten tentoonstelling                                     €     2.327,78 
Drukwerk e.d.                                                     -     2.447,26 
Bankkosten en rente                                         -        554,48 
Overige kosten                                                   -     3.909,32        
                                                                                                                        9.238,84 
Resultaat over 2012                                                                              €    9.646,16 
 
Toelichting 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De baten zijn opgenomen in het jaar waarin zij ontvangen zijn. 
De kosten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013: 
De cijfers over 2013 zijn ontleend aan de jaarrekening over 2013. 
 
Balans per 31 december 2013 
 
Activa:                                                                     31-12-2013          31-12-2012 
 
Te vorderen bedragen                                       €     8.299,15          €       
Liquide middelen:                                               -   29.243,39          -   31.719,32 
                                                                               €  37.542,54          €   31.719,32 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen                                                 €   30.574,81           €  28.012,44 
Kortlopende schulden: 
Nog te betalen bedragen                                 -       6.967,73           -     3.706,88 
                                                                             €     37.542,54           €  31.719,32 
 
Staat van baten en lasten over 2013 
Ontvangen giften en bijdragen                                                        €   114.905,00 
Bijdrage bezoekers, collecte en verkoop glossy                             -       9.770,48 
Advertenties in Glossy                                                                         -       5.365,00 
Subsidie                                                                                                  -     27.500,00 
                                                                                                                 €  157.540,48 
 
Uitgaven: 
Kosten bijeenkomst 25 en 26 oktober          €     130.161,54 
Folders geloofsgesprekken                              -          2.725,12 
Kosten website                                                   -         1.435,60 
Kosten secretariaat                                            -         3.840,00 
Kosten porti, telefoon, internet en overige 
kantoorkosten                                                    -         3.466,68 
Drukwerk e.d.                                                     -         1.265,66 
Deelname aan beurzen                                     -         1.895,80 
Reiskosten i.v.m. vergaderingen en  
Bezoeken t.b.v. fondsenwerving e.d.              -        7.313,77 
   
Bankkosten en rente                                         -             286,59 
Overige kosten                                                   -          2.587,35 
                                                                                                                  154.978,11 
Resultaat over 2013                                                                            €    2.562,37 



 
Toelichting 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De baten zijn opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 



2014: 
De cijfers over 2014 zijn ontleend aan de jaarrekening over 2014 
 
Balans per 31 december 2014 
 
Activa:                                                                     31-12-2013          31-12-2014 
 
Te vorderen bedragen                                       €     8.299,15          €       
Liquide middelen:                                               -   29.243,39          -   30.507,45 
                                                                               €  37.542,54          €   30.507,45 
 
Passiva: 
Eigen vermogen                                                 €   30.574,81           €  22.386,73 
Kortlopende schulden: 
Nog te betalen bedragen                                        6.967,73           -      8.120,72 
                                                                            €     37.542,54           €  30.507,45 
 
 
 
 
 
Staat van baten en lasten over 2014: 
Ontvangen  giften en bijdragen                                                        €          170,00 
Uitgaven: 
Kosten secretariaat                                            €       3.840,00 
Kosten porti, telefoon, internet en overige 
kantoorkosten                                                    -         2.007,59 
Drukwerk e.d.                                                     -            297,52 
Deelname aan beurzen                                     -            320,66 
Reiskosten i.v.m. vergaderingen en  
Bezoeken t.b.v. fondsenwerving e.d.              -        1.505,81   
Bankkosten en rente                                         -            230,91 
Overige kosten                                                   -            155,59 
                                                                                                                        8.358,08 
Resultaat over 2014                                                                            €    - 8.188,08 
 
Toelichting 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De baten zijn  opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 



2015: 
De cijfers over 2015 zijn ontleend aan de jaarrekening over 2015 
 
Balans per 31 december 2015 
 
Activa:                                                                     31-12-2014          31-12-2015 
Liquide middelen:                                                €  30.507,45       €   26.658,64 
                                                                                €  30.507,45       €   26.658,64 
 
Passiva: 
Eigen vermogen                                                  €  22.386,73         €  18.701,00 
Kortlopende schulden: 
Nog te betalen bedragen                                  -      8.120,72         -     7.957,64 
                                                                               €  30.507,45         €   26.658,64 
 
 
Staat van baten en lasten over 2016: 
Ontvangen giften en bijdragen                                                        €     
Bankrente                                                                                              -        460,84 
                                                                                                                €    5.530,84 
Uitgaven: 
Kosten secretariaat                                            €       3.840,00 
Kosten porti, telefoon, internet en overige 
kantoorkosten                                                    -         1.728,13 
Drukwerk e.d.                                                     -             169,99 
Deelname aan beurzen e.d.                             -          1.089,00 
Reiskosten i.v.m. vergaderingen en  
bezoeken t.b.v fondsenwerving e.d.              -          1.779,21  
Verzekering 
Bankkosten en rente                                         -             240,10 
Overige kosten                                                   -             370,14 
                                                                                                                        9.216,57 
Resultaat over 2015                                                                            €    - 3.685,73 
 
Toelichting 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De baten  zijn  opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 



2016: 
De cijfers over 2016 zijn ontleend aan de jaarrekening over 2016 
 
Balans per 31 december 2016 
 
Activa:                                                                     31-12-2015          31-12-2016  
Vordering                                                                                            €     1.756,21 
Liquide middelen:                                                €  26.658,64       €   18.349,89 
                                                                                €  26.658,64       €   20.106,10 
 
Passiva: 
Eigen vermogen                                                   €  18.701,00        €    8.904,40 
Kortlopende schulden: 
Nog te betalen bedragen                                  -      7.957,64         -  11.201,70 
                                                                               €  26.658,64         €  20.106,10 
 
Staat van baten en lasten over 2016: 
Ontvangen  giften en bijdragen                                                       €   93.775,73 
Bankrente                                                                                             -           77,86 
                                                                                                               €   93.853,59 
Uitgaven: 
Bijeenkomst 20 mei 2016                                  €   14.589,93 
Bijeenkomst 5 november 2016                         -    74.341,22 
Kosten website                                                    -       3.586,92 
Kosten secretariaat                                             -      3.840,00 
Kosten porti, telefoon, internet en overige 
kantoorkosten                                                     -       2.348,65 
Drukwerk e.d.                                                      -             94,52 
Deelname aan beurzen e.d.                              -           332,75 
Reiskosten i.v.m. vergaderingen en  
bezoeken t.b.v. fondsenwerving e.d.              -        3.197,31 
Verzekeringspremie                                           -            121,69   
Bankkosten en rente                                          -            329,65 
Overige kosten                                                    -            867,55 

                                                                                                  €  103.650,19 
Resultaat over 2016                                                                           €    - 9.796,60 
 
Toelichting 
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De baten zijn  opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben. 


