
Leven in Zuidwest - 2020

Uitgaven Ontvangsten

2020 2019 2020 2019

1. Medewerkers 48.659 47.006 5. Bijdragen van kerken 3.000 43.000

2. Algemene kosten 2.803 1.795 Bijdragen van collectes 45 219

3. Activiteiten kosten 2.125 4.116 6. Bijdragen van particulieren 17.847 13.930

4. Huisvestingskosten 200 1.800 7. Bijdragen van fondsen 2.228 1.588

Wervingskosten 0 92 8. Bijdragen overig 863 6.159

Uitgaven voor bestuurders 0 0

13. Overschot (naar Alg. reserve) -29.804 10.087

Totaal 23.983 64.897 23.983 64.897

Debet Credit

31-12-20 31-12-19 31-12-20 31-12-19

9. Liquide middelen 54.878 41.353 13. Algemene reserve 13.741 43.545

10. Vorderingen 80 5.180 11. Kort lopende schulden 3.040 2.988

12. Vooruit ontvangen subsidie 38.178

Totaal 54.958 46.533 54.958 46.533

Stichting Leven in Zuidwest

Triodosbank  Rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85

Toelichting op de balans en het resultaat van 2020:

In 2020 heeft Leven in ZuidWest de activiteiten anders ingevuld dan de jaren ervoor. Door de corona-pandemie

konden we niet meer in groepen samenkomen. De geplande grote activiteiten rond Pasen en Kerst zijn afgeblazen. 

De kosten voor activiteiten in 2020 waren daardoor lager.

1. De kosten van de medewerkers zijn in 2020 gestegen door indexatie en een extra trede.

2. De algemene kosten stegen door de inhuur van een externe begeleider voor een beleidsdag in februari.

3. Het aantal activiteiten was beperkt en is voor het grootste deel gefinancierd door andere organisaties.

4. We huren op 2 dagdelen een ruimte in de wijk voor ontmoeting en activiteiten. In februari is een ander pand 

betrokken. In 2020 hoefden we daarvoor nog geen huur te betalen waardoor de huisvestingskosten lager uitkomen.

5. In 2020 kon de bijdrage van de kerken beperkt blijven omdat de jaren ervoor minder was uitgegeven.

De algemene reserve ligt nu weer op een passend niveau.

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 (€ 14.000) en incidentele gevers (€ 3.847).

De bijdragen van incidentele gevers stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

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

Ondanks dat de bijeenkomsten niet door konden gaan werden de kosten betaald door fondsen/derden.

8. Daarnaast zijn er eenmalige bijdragen ontvangen vanuit de wijk en hebben diverse diaconiën bijgedragen.

9. Het banksaldo is per eind december gestegen door het voorschot op de subsidie die in 2021/2022 wordt besteed.

10. De vordering op de balans betreft een vooruitbetaald bedrag voor het pand.

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

12. In december is 90% van de aangevraagde subsidie ontvangen voor extra activiteiten in de periode 2021 en 2022.

13. Het tekort van 2020 wordt verrekend met de Algemene reserve.

Ontvangsten en Uitgaven in €

Balans in €


