Financieel jaarverslag: 2018
De financiële verantwoording heeft betrekking op het gehele kalenderjaar 2018.
De reiskosten kerngroep heeft betrekking op een onkosten vergoeding aan vrijwilligers
welke zelf financieel deze kosten niet kunnen dragen en op meer dan 10 km afstand
wonen.
De ontvangen donaties met label zijn gereserveerd t.b.v. een door de donateur
gevraagde doelgroep/activiteit.
De verantwoording hiervan zal worden teruggekoppeld aan de donateurs, in geen geval
worden privacy gevoelige gegevens overhandigt. Het betreft alleen algemene informatie
inzake de financiële uitgaven.
Het bestuur heeft decharge verleent aan de penningmeester inzake onderstaande
opbrengsten en kosten.
Om toekomst bestendig te worden/blijven heeft het bestuur besloten om ca 1
begrotingsjaar als reserve op te bouwen. De mutatie algemene reserve wordt hiervoor
gereserveerd.

Boekjaar 2018, 1 januari t/m 31 december
Omschrijving
Bedrag
autokosten ophalen goederen
11.634
Koffie,thee etc
212
Gas, water & electra
7.021
Overige huisvestingskosten
5.910
Overige bestuurskosten
0
Telefoon/Fax en internet
702
Kantoorartikelen/drukwerk papier
167
Administratiekosten/porti
463
reiskosten kerngroep
0
Crisishulp/vakantie aktie/kerstaktie
8.463
Inkoop tbv workshops
674
Overige kosten:
9.357
Totaal:
44.602

Voor 2018 waren de kosten totaal € 44.602 de opbrengsten € -42.353 en is er € 2.249 aan
in mindering gebracht op de algemene reserve.
Om voor de toekomst de continuïteit te waarborgen is afgesproken dat de algemene reserve
minimaal gelijk moeten zijn aan een begrotingsjaar, omdat de meeste donaties pas in
December worden ontvangen.
Er is een kosten stijging van € 4.726 ten opzichte van 2017, deze kostenstijging wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat er midden 2018 een 2e consuminderhuis geopend is in
Heerlen aan de Jacob van Maerlantstraat 35 /6416 TW.
Incidentele grote uitgaven in 2018 waren:
Opstart kosten 2e consuminderhuis
:
€ 7.301
• In 2018 is helaas een grote bron van inkomsten weggevallen, alle niet te gebruiken
kleding werd verkocht aan het leger des Heils. Door marktomstandigheden zijn zij
genoodzaakt om te stoppen met deze activiteit, hierdoor lopen we ca 1.200 euro aan
inkomsten mis.

