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Stichting Zuidplas Helpt – Jaarverslag 2015
8. Financiën
In onderstaande tabel zijn de balans en winst- en verliesrekening over de jaren 2014 en 2015
opgenomen.
Balans per 31 december (in euro's)

2014

2015

74.763
303
28.457
103.523

581
62.138
141
41.452
104.312

69.231
34.213
79
103.523

79.121
24.955
236
104.312

Activa
Vaste activa
Leningen
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening leningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva
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WINST- EN VERLIESREKENING (in euro's)

2014

2015

Baten
Donaties
Opbrengst fietstocht
Rente
Totaal Baten

11.528
5.986
152
17.666

14.928
3.600
280
18.808

7.576
20.797
620
28.993

5.250
2.558
1.093
16
8.917

-11.327

9.891

26.768

10.006

Lasten
Giften aan derden
Kosten leningen
Algemene kosten
Afschrijvingskosten vaste activa
Totaal lasten
Saldo Baten/Lasten
Totaal giften en nieuwe leningen
Ter toelichting het volgende :
In 2015 bedroegen de giften aan derden € 3.433
Aan nieuwe leningen werd € 6.573 verstrekt.
Eind 2015 had de stichting een totaalbedrag van € 62.138 aan leningen uitstaan.
Vaste Activa
In 2015 heeft de stichting een printer aangeschaft t.b.v. het secretariaat en materiaal om
opslagrekken te maken voor het uitdeelpunt van de Voedselbank in Nieuwerkerk a.d. IJssel.
Deze investeringen worden over meerdere jaren afgeschreven.
Voorziening Leningen
Van de in 2014 verhoogde voorziening is er in 2015 een bedrag van € 11.816 aangewend voor
afboeking van oninbare vorderingen.
Het risico dat uitstaande lenigen niet of maar deels afgelost worden, wordt per lening beoordeeld.
Voor 2015 is de voorziening verhoogd met een bedrag van € 2.558.
Liquide middelen
In 2015 is er een toename van € 12.995 van het banksaldo.
Dit is voornamelijk het gevolg van een afname van giften en verstrekte leningen aan derden in
2015.
Donaties
Deze voor 2015 belangrijke inkomstenbron bestaat uit periodieke en incidentele bijdragen van
particulieren, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen.

-3-

Stichting Zuidplas Helpt – Jaarverslag 2015
Particulieren
Bedrijven en organisaties
Kerkelijke instellingen

€ 4.128
€ 9.850
€ 950
_______
€ 14.928

Dick Vegter Toertocht
Jaarlijks wordt deze sponsor fietstocht georganiseerd. In 2015 moest deze tocht op een laat
moment voor aanvang afgelast worden i.v.m. gebrek aan voldoende inschrijvingen.
Ondanks het niet doorgaan van dit evenement waren de sponsoren bereid de toegezegde
sponsorgelden te betalen.
Ook vrijwel alle betaalde inschrijfgelden van de deelnemers mocht de stichting behouden.
Het netto resultaat van de afgelaste fietstocht bedroeg hierdoor € 3.600.
Gezien de vele (sponsor) fietstochten die o.a. in de regio georganiseerd worden, onderzoekt de
fietscommissie van onze stichting de mogelijkheden van een andere opzet voor het verwerven van
sponsorgelden.
Algemene kosten
Toename t.o.v. 2014 is gevolg van het betalen van kosten voor advocaat inzake terugbetaling van
een verstrekte lening.
Bestuursleden van onze stichting ontvangen geen onkostenvergoeding.
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