
Leven in Zuidwest - 2019

Uitgaven Ontvangsten

2019 2018 2019 2018

1. Medewerkers 47.006 45.357 5. Bijdragen van kerken 43.000 41.556

2. Algemene kosten 1.795 1.815 Bijdragen van collectes 219 678

3. Activiteiten kosten 4.116 1.900 6. Bijdragen van particulieren 13.930 24.455

4. Huisvestingskosten 1.800 1.800 7. Bijdragen van fondsen 1.588 2.450

Wervingskosten 92 0 8. Bijdragen overig 6.159 1.950

Uitgaven voor bestuurders 0 0

11. Overschot (naar Alg. reserve) 10.087 20.217

Totaal Debet 64.897 71.089 64.897 71.089

Debet Credit

31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18

Liquide middelen 41.353 35.983 11 Algemene reserve 43.545 33.458

9. Vorderingen 5.180 616 10 Kort lopende schulden 2.988 3.142

Totaal Debet 46.533 36.600 46.533 36.600

Stichting Leven in Zuidwest

Triodosbank  Rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85

Toelichting op de balans en het resultaat van 2019:

De Stichting Leven in ZuidWest is in november 2016 opgericht. 2019 is het derde volledige jaar.

De totale kosten zijn in 2019 hoger dan in 2018 door hogere kosten voor personeel en activiteiten.

1. De kosten van de medewerkers zijn in 2019 gestegen door indexatie en een extra trede.

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

3. Het aantal activiteiten groeit en de kosten nemen daardoor toe. De activiteitenkosten zijn ook hoger dan in

2018 doordat we vanaf 2019 ook kosten en opbrengsten rapporteren die volledig door derden betaald worden.

4. We huurden op twee dagdelen een ruimte in de wijk voor ontmoeting en activiteiten.

5. De bijdragen van de kerken zijn afkomstig van de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde

Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dit project. 

6. De bijdragen van particulieren komen van een klein aantal vaste gevers (€ 13.530) en incidentele gevers (€ 400).

De bijdragen van incidentele gevers zijn aanzienlijk lager dan in 2018 toen een bedrag van plm € 10.000 aan

eindejaarsgiften binnenkwam.

7. Enkele fondsen hebben bijgedragen aan de kosten voor het paas-, pinkster-, zomer- en kerstfeest. 

8. Daarnaast zijn er eenmalige bijdragen ontvangen vanuit de wijk (bridgeclub), van acties 

van de gezamenlijke jeugdvereniging en de oliebollenactie van de CGK.

9. De vorderingen op de balans betreft vooruitbetaalde bedragen voor het pand en een vordering op de NGK.

10. De kort lopende schulden bestaan vooral uit een reservering voor vakantiegeld en te betalen loonheffing.

11. Het overschot van 2019 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve ter dekking van toekomstige tekorten.

Ontvangsten en Uitgaven in €

Balans in €


