
Leven in Zuidwest - 2018

Uitgaven Ontvangsten

2018 2017 2018 2017

Medewerkers 45.357 44.486 Bijdragen van kerken 41.556 46.667

Algemene kosten 1.815 1.860 Bijdragen van collectes 678 0

Activiteiten kosten 1.900 18 Bijdragen van particulieren 24.455 14.145

Huisvestingskosten 1.800 940 Bijdragen van fondsen 2.450 0

Wervingskosten 0 236 Bijdragen overig 1.950 0

Uitgaven voor bestuurders 0 0

Overschot (naar Algemene reserve) 20.217 13.270

Totaal Debet 71.089 60.812 71.089 60.812

Debet Credit

31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

Liquide middelen 35.983 10.315 Algemene reserve 33.458 13.241

Vorderingen 616 13.329 Kort lopende schulden 3.142 10.403

Totaal Debet 36.600 23.644 36.600 23.644

Stichting Leven in Zuidwest

Triodosbank  Rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85

Toelichting op de balans en het resultaat van 2018:

1. De Stichting Leven in ZuidWest is in november 2016 opgericht. 2018 is het tweede volledige jaar.

2. De totale kosten zijn in 2018 hoger dan in 2017. Dit heeft te maken met hogere personeelskosten en door meer

     activiteiten en daardoor meer huur. Een deel van de diaconale activiteiten zijn betaald door de diaconie van de NGK.

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

     de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en van een klein aantal trouwe donateurs (€ 13.100 in 2018). 

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

     In 2018 heeft de GKv een toezegging gedaan die loopt van 2017 tot en met 2020.

     Eind december zijn er eenmalige bijdragen binnengekomen (plm € 10.000) waardoor het banksaldo en

     de Algemene reserve per eind 2018 hoger uitkomen dan verwacht.

4. Enkele fondsen hebben bijgedragen aan de kosten voor het kerstfeest. Daarnaast zijn er eenmalige bijdragen

     ontvangen vanuit de wijk (bridgeclub, burendag) en ook van een actie van de jeugdvereniging van de NGK.

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

6. De algemene kosten betreffen vooral de kosten voor telefonie, internet en salarisadministratie.

7. We huren (vanaf april 2017) op twee dagdelen een ruimte in de wijk voor ontmoeting en activiteiten.

     De huur is in 2018 hoger doordat we vaker extra ruimte huren voor activiteiten.

8. De diaconie van de NGK heeft ook in 2018 een deel van de diaconale activiteiten betaald (€ 884).

     De vermelde activiteitenkosten hebben betrekking op het kerstfeest voor de wijk.

9. De vorderingen op de balans betreft vooruitbetaalde bedragen voor het pand en de afrekening van het kerstfeest.

10. De post kort lopende schulden bestaat vooral uit een reservering voor vakantiegeld (€ 2.048) en 

     nog te betalen loonheffing (€ 1.035).

11. Het overschot van 2018 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve ter dekking van toekomstige tekorten.
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