
Jaarrekening 2019 stichting Vrienden van Zuidwester

Balans per 31 december 2019

Activa

Saldo ING rekening € 16.742,30

Saldo spaarrekening ING -         27.113,25

Saldo RABO rekening -           6.154,65

---------------------

Totaal €        50.010,20 

===========

Passiva

Algemene reserve

Eigen vermogen per 1 januari 2019 €        60.264,21

Resultaat kalenderjaar 2019 -        -10.254,01

---------------------

Eigen vermogen per 31 december €        50.010,20

===========

Overzicht baten en lasten kalenderjaar 2019



BATEN:

Inkomsten Fondsenwerving €    43.627,37

Giften/ donaties -      4.578,48

Vriendenloterij -      1.265,77

Rente spaarrekening ING -           13,42

Vriendendagen -       2.500,00

Wensen -          245,30

Muziek op Reis -          725,00

-----------------

Totaal €    52.955,34

=========

LASTEN:

Bankkosten €         298,60

Communicatie -          352,35

Vriendendagen -        6653,35

Reiskosten -        1.095,25

Workshops -      14.217,76

Wensen -      26.638,82

Muziek op Reis -      13.016,52

Onvoorzien -           872,20

--------------------

subtotaal  €      63.144,85

resultaat kalenderjaar  2019  -      -10.189,51

---------------------

Totaal  €       52.955,34

 ===========

Toelichting op het overzicht van baten en lasten



De stichting verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit fondsenwerving 
(sponsoring), uit (eenmalige) giften en bijdragen van donateurs. 

Daarnaast wordt door een aantal cliëntvertegenwoordigers, die de stichting als 
begunstigde heeft aangewezen, meegespeeld in de Vriendenloterij.

Wat betreft de fondsen die de stichting hebben ondersteund, alsmede de door 
die steun vervulde wensen, wordt verwezen naar het jaarverslag 2019. Overigens
willen niet alle fondsen bij name worden genoemd.

De stichting biedt aan woon- en dagbestedingsgroepen de mogelijkheid een 
Vriendendag aan te vragen. Jaarlijks worden 24 van deze dagen toegekend. Voor 
die dagen wordt van de door de groep gemaakte kosten maximaal € 500,00 
vergoed.

Ook in 2019 heeft de stichting weer veel workshops alsmede het project Muziek 
op Reis georganiseerd, waarop de woon- en dagbestedingsgroepen konden 
inschrijven. Zie voor een verdere toelichting het jaarverslag.  

De batenposten “Vriendendagen” en “Muziek op Reis” betreffen geoormerkte 
bijdragen van cliëntvertegenwoordigers voor deze doelen.

De werkgroep communicatie heeft bij diverse activiteiten van Zuidwester acte de
précance gegeven. Daarbij zijn ook kosten gemaakt. Verder is 
communicatiemateriaal gemaakt.

De post reiskosten betreft de reiskostenvergoeding voor de bestuursleden.


