
Leven in Zuidwest - 2017

Uitgaven Ontvangsten

Medewerkers 44.486 Toegezegde bijdragen van kerken 46.667

Algemene kosten 1.860 Bijdragen van collectes 0

Activiteiten kosten 18 Bijdragen van paticulieren 14.145

Huisvestingskosten 940

Wervingskosten 236

Uitgaven voor bestuurders 0

Overschot (naar Algemene reserve) 13.270

Totaal Debet 60.812 60.812

Debet Credit

Liquide middelen 10.315 Algemene reserve 13.241

Vorderingen 13.329 Kort lopende schulden 10.403

Totaal Debet 23.644 23.644

Stichting Leven in Zuidwest

Triodosbank  Rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85

Toelichting op de balans en het resultaat van 2017:

1. De Stichting Leven in ZuidWest is in november 2016 opgericht. 2017 is het eerste volledige jaar.

2. De totale kosten in 2017 komen lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met lage huisvestingskosten

     en doordat de diaconale activiteiten betaald zijn door de diaconie van de NGK.

3. De inkomsten komen vooral van de Christelijk Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk

     en van een klein aantal trouwe donateurs (€ 12.475). 

     De toezeggingen vanuit de CGK en NGK lopen 3 jaar en eindigen eind 2019.

     Het totaal van de toezeggingen (van de kerken) dat na 2017 binnenkomt bedraagt € 75.555.

4. De uitgaven hebben voor het grootste deel betrekking op de beide medewerkers.

5. En de algemene kosten houden op een indirecte manier ook verband met de medewerkers.

     Hieronder vallen de kosten voor telefonie en internet maar ook voor het servicebureau dat 

     de afhandeling van de salarisadministratie verzorgd.

6. Vanaf april 2017 huren we op twee dagdelen een ruimte in de wijk voor ontmoeting en activiteiten.

7. De diaconale activiteiten zijn in 2017 betaald door de diaconie van de Nederlands Gereformeerde Kerk.

     Zij dragen dit project een warm hart toe en hebben € 2.500 toegezegd. Hiervan is tot eind 2017 € 1.588 gebruikt.

8. De vorderingen op de balans bestaan uit nog te ontvangen toegezegde bedragen.

9. De post kort lopende schulden bestaat vooral uit een reservering voor vakantiegeld (€ 1.966) en 

     een vooruitbetaalde bijdrage van de GKv Groot Den Haag (€ 8.333).

10. Het overschot van 2017 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve ter dekking van toekomstige tekorten.

Ontvangsten en Uitgaven in 2017

Balans per 31-12-2017


