
Boekjaar 2019 
 
 

Verslag van de penningmeester 
 
 
In het verslagjaar werd een nieuwe aanvraag voor een bijdrage ontvangen voor de 
aanschaf van een nieuwe piano/vleugel voor het Huis van de Wijk/WOCB. Het 
bestuur zal hier in 2020 een beslissing over nemen. 
 
Een aanvraag uit 2018 voor een bijdrage aan drie te organiseren publieke 
bijeenkomsten, waarover op 21 feb 2019 voor de laatste maal contact is geweest, is 
uiteindelijk niet doorgezet. Het is daarom niet tot een financiële bijdrage gekomen. 
 
Doordat geen effectieve uitkeringen zijn gedaan, kon de gedurende het verslagjaar 
verkregen opbrengsten, na aftrek van kosten, volledig worden toegevoegd aan het 
eigen vermogen. Ons vermogen is hierdoor gestegen met € 522,46 tot een totaal 
bedrag van  € 11.722,24 (2018 € 11.199,94) 
 
Een behoorlijk resultaat gelet het feit dat wij met Albert Heijn de 
statiegeldopbrengsten sinds het begin van het verslagjaar moeten delen met nog 10 
andere welzijnsorganisaties. Bestuurlijke kosten en bankkosten beliepen in totaal € 
97,54 (2018 € 125,42). Daarmee kon een kostendaling van € 27,88 worden geboekt. 
 
Evenals de afgelopen boekjaren hebben de bestuursleden hun werkzaamheden op 
vrijwillige basis verricht en ook geen onkosten in rekening gebracht. Onze stichting 
onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder 
nr. NL83 INGB 0006 0089 37 en een rentedragende kwartaalspaarrekening, waarop 
momenteel geen saldo meer wordt aangehouden omdat de rentevergoeding door deze 
bank op nihil is gesteld. 
 
Door de Belastingdienst is onze stichting erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) onder nr. 8504.33.691. 
 
 
 
 

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



Financieel overzicht 
 
           Berekening van het resultaat en het vermogen per 31-12-2019: 
 
Stichtingsvermogen per 01-01-2019                                              €     11.199,94 
Banksaldo per 31-12-2018                                                                    11.729,18 
Schulden                                                                                                         6,78 ./. 
 
                                                                                                              -------------- 
Resultaat over het boekjaar 2018                                                    €         522,46 
                                                                                                              ======== 
 
 
Specificatie van de opbrengsten: 
 
Bankrente                                                           €      Nihil 
Opbrengsten statiegeldbusje Albert Heijn                 620,- 
Overige giften en donaties                                         Nihil 
                                                                            -------------- 
Totaal                                                                 €      620,- 
                                                                            ======== 
 
 
Specificatie van de kosten: 
 
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal                      €       64,26 
Nog te betalen bankkosten december                            6,78 
Bestuurlijke kosten                                                      26,50 
                                                                           -------------- 
Totaal                                                                  €      97,54 
                                                                            ======== 
 
Stichtingsvermogen per 31-12-2019                                               €   11.722,24 
 
                                                                                                         ========== 
 
Specificatie van de verstrekte toekenningen: 
 
Er zijn in het verslagjaar geen aanvragen ontvangen 
voor een bijdrage. 
De verstrekte uitkeringen bedroegen derhalve                               €       Nihil 
 
                                                                                                         ========== 



 
Toelichting: 
 

- Door de bestuursleden zijn geen onkosten voor door hen verrichte 
werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd. 

- Voor de administratie, die wordt gevoerd door het WOCB, zijn geen kosten aan 
de stichting in rekening gebracht. 

- Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft evenals vorige jaren 
geen accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats 
gevonden. 
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