Toelichting Balans 31-12-2013
Nog te ontvangen: dit betreft de nog te ontvangen rente van de ASN meerspaarrrekening
Rekening courant St. Stoutenburg: dit zijn nog af te rekenen kosten klein onderhoud St. Stoutenburg.
Fonds voortzetting: in de bestuursvergadering op 13 november 2013 is besloten om het fonds
met € 100.000 te doteren t.l.v. het eigen vermogen (E.V.).
De opbouw van het fonds is dan als volgt:
Beginsaldo
Bij: dotatie uit E.V.
Af: uitkering 2013
Bij: rentetoevoeging

108.292
100.000
-25.000
2.165
185.457

In de bestuursvergadering van 19 maart 2014 is besloten om:
1] het negatieve resultaat van 2013 (€ 5.449) ten laste te brengen van het eigen vermogen,
2] ook ten laste van het eigen vermogen €15.000 te reserveren om een start te kunnen
maken met het organiseren van het 25 jarig Jublleum in 2015.
Baten
Giften: de giften zijn dit jaar minder dan begroot omdat er in het najaar geen acceptgiro actie is geweest
in verband met de onduidelijkheid of het project nog wordt voortgezet na 2015.
Opbrengst lezingen en studiedagen: deze zijn lager omdat de 2 daagse van de Stoutenburgacademie niet doorging.
Rente: de rente opbrengsten zijn minder, enerzijds omdat de rente in 2013 lager is geworden,
anderzijds omdat de liquiditeit langzaam wat terugloopt.
Lasten
Kantoorkosten: naast de reguliere kantoor- en ict kosten is in 2013 € 945 geinvesteerd in het verbeteren
van het computernetwerk.
Kosten fondswerving: in 2013 is een nieuwjaarskaart als nieuwjaarswens meegestuurd naar de donateurs.
Energiekosten/water: hoewel er op elektra bespaard is door de inzet van zonnenpanelen is er meer uitgegeven
aan gas, vanwege het veel te koude voorjaar.
Belastingen en verzekeringen: in de begroting 2013 waren nog niet meegenomen de bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering, de brandverzekering en de rechtsbijstandverzekering.
Kosten Stoutenburg academie: deze zijn hoger dan begroot i.v.m. het organiseren van een symposium
rondom het vertrek van een Stoutenburgacademie lid.
Toelichting begroting 2014
Baten
Giften donateurs: ook voor 2014 is er geen acceptgiro actie gepland.
Rente: omdat de rente maar blijft dalen, is de verwachte inkomsten aan rente in 2014 aangepast.
Samenhangend hiermee is de rentevergoeding t.b.v. het Voortzettingsfonds in 2013 ook naar
beneden bijgesteld naar 1,5%.Die was in 2013 nog 2,0%.
Opbrengst lezingen en studiedagen: in 2014 gaat de Stoutenburacademie geen 2 daagse organiseren.
Lasten
Kantoorkosten: in deze post zit ook een uitgave van € 1.000 voor het computernetwerk.
Klein onderhoud: deze is hoger begroot omdat er in 2014 onderhoud gepleegd moet worden aan de lift.
De begroting laat een te verwachten tekort zien van € 6.350. Dit tekort is in 2014 op te
vangen met het eigen vermogen van de stichting.

