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Staat van inkomsten en uitgaven over 2016

Omschrijving Inkomsten Uitgaven
Donaties en giften €        58.304
Fondsenwerving tbv Projecten €        89.051
Acties €          7.076
Rente €             215
Totaal ontvangsten   €      154.646

Besteed aan doelstelling / regulier €        79.965
Besteed aan doelstelling / projecten €        26.066
Kosten beheer €          1.273
Toevoeging aan Bestemmingsreserves €        49.444
Onttrekking Algemene Reserve €        -2.102
Totaal uitgaven €      154.646

INKOMSTEN

Onder donaties en giften worden o.a. de bijdragen vermeld van onze vaste maand-donateurs.
Dit is ca € 2.000 per maand en van enkele grote vaste en incidentele begunstigers.
Gezien het uitgavenpatroon is het gewenst het aantal vaste donateurs te vergroten
zodat we gewaarborgd zijn van voldoende middelen om aan onze  maandelijkse 
verplichting richting Bahay Aurora te kunnen voldoen.

Eigen fondsenwerving toont de opbrengst van o.a. twee grote projecten; nl. het aantrekken 
van een verpleegkundige en de bouw van een Multi Functionele Ruimte.
Een professionele fondsenverwerver doet dit voor ons; hij heeft de nodige contacten.
De kosten hiervan bedragen 12,5 % en worden in mindering gebracht van de ontvangsten. 
Deze inkomsten worden gereserveerd zodat de toekomstige uitgaven hiervan betaald
kunnen worden. (zie bij uitgaven) 

Via enkele bijzondere acties, uitgezet via de Nieuwsbrief werden onderstaande bedragen 
ontvangen.

Omschrijving Bedrag
Rijstactie 2016 5.971,45
Scholarship Jessa 555,00
Rijstactie 2017 500,00
TOTAAL € 7.026,45

UITGAVEN

Besteed aan doelstelling zijn de bedragen die overgemaakt zijn naar Bahay Aurora.
Als we kosten fondsenverwerking buiten beschouwing laten (zijn in mindering gebracht van
opbrengsten projecten) zien we dat 99,18 % van de uitgaven zijn besteed aan de doelstelling.
Een uitstekend percentage; er blijft niets aan de strijkstok hangen.
Alle vrijwilligers in Nederland werken geheel kosteloos.

Voor het project verpleegkundige zijn bij ongewijzigd beleid en het huidig prijs/koers nivo
tot ultimo 2025 voldiende middelen beschikbaar.
Het project Multi Functionele Ruimte is ultimo 2016 afgerond; het overschot is overgeboekt



naar de Algemene Reserve.
Ook werden aan aantal kleinere projecten opgestart en deels reeds is 2016 uitgevoerd.
Onderstaand overzicht geeft aan hoe de verwerking van de projecten is geschied.

Omschrijving BeginSaldi Ontvangen Besteed Afboeking EindSaldi
01/01/16 in 2016 in 2016 in 2016 31/12/16

1) Muziek/creativiteit 1.266 1.266
2) Verbeteringen/onderhoud 260 3.761 2.400 1.621
3) Walkathon 2015 445 250 350 345
4) Zomerkamp 2015 442 300 142
5) Verzendkosten goederen 180 180
6) Accommodatie vrijwilligers 500 500
7) Verpleegkundige 52.573 4.316 48.257
8) Multi Functionele Ruimte 28.267 14.500 13.361 406
9) Vloer opslagruimte 3.700 3.700
TOTAAL € 2.593 € 89.051 € 26.246 € 13.361 € 52.037

Balans SNF 31/12/16 31/12/15

Activa
Betaalrekening ABN-AMRO €         7.384 €          7.744
Betaalrekening ING-Bank €         5.764  €          4.492
Spaarrekening ING-Bank €       65.300 €        18.870
Totaal Activa €       78.448 €        31.106

Passiva
Algemene Reserves €       26.411 €        25.813
Bestemmingsreserves €       52.037 €          2.593
Totaal Passiva €       78.448 €        31.106

De balans is helder en eenvoudig. SNF heeft bij twee Nederlandse banken een betaalrekening en 
bij de ING een spaarrekening, waar de tijdelijk overtollige geldmiddelen worden gestald.
Verder zijn er geen activa.

De reserves worden opgebouwd uit het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
In de toelichting van de inkomsten en uitgaven is reeds uiteengezet hoe de bestemmings-reserves
worden gevormd.

Vastgesteld te Baarn d.d. 7 mei 2017,

Bram Rozeboom (penningmeester)






