Toelichting Balans 31-12-2014
Nog te ontvangen: dit betreft de nog te ontvangen rente van de ASN meerspaarrrekening.
Rekening couranten: dit zijn nog af te rekenen kosten groot onderhoud voor lift en CV,
en wat klein onderhoud met St. Stoutenburg en de Vereniging Communiteit
Nog te betalen: dit betreft diverse overlopende betalingen met de Vereniging Communiteit.
Voorziening juridische begeleiding
Omdat nog niet duidelijk is hoe de onderhandelingen met het UL verder zullen verlopen,
is besloten om een voorziening van € 3.000 te treffen voor juridische begeleiding.
Fonds voortzetting:
Het verloop van het fonds is in 2014 als volgt:
Beginsaldo
Af: uitkering 2014
Bij: rentetoevoeging

185.457
-25.000
2.411
162.868

Fonds Jubileum:
Het verloop van het fonds is in 2014 als volgt:
Beginsaldo
15.000
Uitgaven onderzoek
-5.808
9.192
Nog uit te geven aan het onderzoek: € 5.808. Restant voor productie en distributie 3.384.
De druk- en verzendkosten worden geschat op € 10.000. De verkoop van het boek
op € 7.500. Geschat tekort eind 2015 op productie en distributie: € 2.500.
Het restant van € 3.384 is dus voldoende om de kosten voor de productie en distributie
van het jubileumboek op te vangen.
Voor jubileumfestiviteiten in 2015 is besloten om het fonds t.l.v. het E.V. met € 3.000 te verrruimen.
De kosten voor de boekpresentatie worden indien nodig, lopende het jaar vastgesteld.
Het batig saldo (€ 243) is toegevoegd aam het E.V.
Toelichting V&W 2014
Baten
Giften: de giften zijn groter dan verwacht vanwege enkele eenmalige grote giften.
Verkoop boeken en brochures: deze is lager dan begroot omdat de verkoop van Aarde mijn Aarde en
Over de Liefde sterk is teruggelopen.
Opbrengst lezingen en studiedagen: conform begroting werd er geen entree meer geheven bij
de Stoutenburglezing, bovendien was er in 2014 geen 2 daagse van de Stoutenburg Academie.
Rente: de rente opbrengsten zijn minder, enerzijds omdat de rente in 2014 nog lager is geworden,
anderzijds omdat de liquiditeit langzaam wat terugloopt.
Lasten
Kantoorkosten: de begrote ICT kosten tbv een computernetwerk (€ 1.000) zijn in 2014 niet gemaakt.
Lezingen en Studiedagen Stoutenburg Academie: in 2014 heeft de SA geen symposium georganiseerd,
derhalve zijn er nauwelijks kosten gemaakt.
Toelichting begroting 2014
Baten
Rente: omdat de rente maar blijft dalen, is de verwachte inkomsten aan rente in 2015 aangepast.
Samenhangend hiermee is de rentevergoeding t.b.v. het Voortzettingsfonds in 2014 ook naar
beneden bijgesteld naar 1,3%. In 2015 is de rentetoevoeging begroot op 1,3%.
De begroting laat een te verwachten tekort zien van € 4.100. Dit tekort is in 2015 op te vangen
met het eigen vermogen van de stichting.

