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Balans

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
activa  
vottende activa nog te ontvangen 169,00 1.363,25 1.406,00

triodos betaalrekening 6.855,00 1.428,00 14.036,58
 

totaal 7.024,00 2.791,25 15.442,58
 

passiva  
vrij besteedbaar vermogen algemene rereve 1.977,00 5.977,00 1.947,62
vrij besteedbaar vermogen bestemmingsreserve Campagne 3.000,00 10.000,00

vrij besteedbaar vermogen
bestemmingsresreve Platform
Ijsselmonde 1.000,00  

vrij besteedbaar vermogen totaal 5.977,00 5.977,00 11.947,62
 

resultaat -4.029,38 3.492,67
 

eigen vermogen   1.947,62 15.440,29
 

kortlopende schulden nog te betalen rekeningen 1.047,00 842,00 2,29
 

totaal 7.024,00 2.789,62 15.442,58
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Winst- en verliesrekening
31-12-201

7
31-12-201

8 31-12-2019
   
   

baten    
donaties particulier 1.441,00 3.881,75 7.274,96
donaties anonieme
stichting 5.000,00  6.094,30
donaties je zusje BV 1.500,00   
donaties 2 -169,00   
donaties 3    
donaties 4    
totaal 7.772,00 3.881,75 13.245,06

   
nog te ontvangen bedragen 169 1.363,25 1.406,00
totaal baten 7.941,00 5.245,00 14.651,06

   
   
   

lasten    
promotiekosten 462,00 6.463,00 6.728,06
bankkosten 69,00 121,00 128,12
representatiekosten 297,00 92,00 179,67
vergoedingen 20,00 1.403,00 3.588,88
websitekosten 68,00 353,00 518,30

   
nog te betalen kosten 1.047,00 842,38 15,36
totaal 1.963,00 9.274,38 11.158,39

   
   

resultaat 5.978,00 -4.029,38 3.492,67
   
   
   
   

cashflow    
bank saldo 0101    
RC vanessa   0,00
donaties stedin
gereserveerd   10.000,00
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Toelichting verlies- en winstrekening  2019

Baten

Totale baten uit donaties 14.651,06

Toevoeging aan de reserve: storting 10.000

Lasten

Algemeen: website en administratie:  =128,12+518,30= 646 euro

Dagje Blijdorp 140

Voor 100  gezinnen met kinderen een compleet verzorgde dag: entree, eten, vervoerskaartjes

verzorgd in samenwerking en gefinancieerd door de RIB Rally Rotterdam.

Zeilweek 4.597 euro

Een complete verzorgde week leren zeilen, suppen, waterskieen en andere watersporten voor 16

kinderen, inclusief eten en vervoer.

Toys for all Winter-event 190 euro

Een dag in het teken van sport- en talent- en creatieve ontwikkeling met als afsluiter een bezoekje aan

de speelgoedbus. Een krachtenbundeling van 12 bewoners-initiatieven.

Licht op Lombardijen 1.174

Een krachtenbundeling van (bewoners) initiatieven en krachten uit de wijk: met muziek, optredens,

een (rommel)markt voor de minima met als hoogtepunt het gezamenlijk aansteken van de

Kerstverlichting in de Speeltuin.

Intrernational childrens day 284

Een dag in het teken van sport-, talent- en creatieve-ontwikkeling met als afsluiter (gratis) speelgoed

uitzoeken uit de Toys or ALL Bus.

Totaal projecten 10.511
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