Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave:
Pagina 2. Vergoedingen bestuur
Pagina 3. Eindbalans 2018 met toelichting
Pagina 4. Resultatenrekening 2018 met toelichting
Pagina 5. Resultaat van de Stichting met toelichting
Pagina 6. Verantwoording Kascontrolecommissie

Vergoedingen bestuur
Bij de oprichting van de stichting is besloten dat de bestuursleden geen vergoeding
ontvangen. Het werk voor de stichting wordt door een ieder op vrijwillige basis
uitgevoerd, bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
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Eindbalans 2018

eindbalans 2018
Debet

Credit

Eigen vermogen
Kapitaal
Zonneboot
Duofiets
Overige
Rabobank Lopend
Rabobank Spaarrekening

€
€

15.350,51
9.802,36

Balanstotaal

€

25.152,87

€
€
€
€
€

649,19
18.842,13
4.711,86
861,88
87,81

€

25.152,87

Toelichting op de balans
•

•

•
•

Het eigen vermogen is gedaald met € 2049,81, grotendeels door een eigen bijdrage
aan het project ’t Rechte Pad (€ 2009,32). Omdat de stichting niet voor ogen heeft
een groot eigen vermogen aan te houden is besloten een eigen bijdrage vanuit het
eigen vermogen te leveren aan dit project.
Het kapitaal is gereserveerd voor nieuwe projecten in 2019 waaronder een bijzonder
theaterproject in de zomer van 2019 ter ere van het 10 jarig bestaan van de
zorgboerderij.
Er staan reserves op de balans voor onderhoud aan de zonneboot en de duofiets.
Onder ‘overige’ staat nog een reserve voor werkkrukken / inrichting IT hoek.
Op de lopende rekening als ook de spaarrekening staat ontvangen donaties van
donateurs en ontvangen bijdragen voor projecten. Ook staan hier de reserves voor
de zonneboot, duofiets en overige als beschikbare geldmiddelen gereserveerd.
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Resultatenrekening 2018

Ontvangsten en uitgaven
Eigen vermogen

Tbv eindbalans 2018
€

Resultaat
2018

649,19

Donaties
Onkostenvergoeding Bus

€
€

Kosten bus
Bankkosten / Rente
Kosten software & website
Zonneboot
Duofiets
Overige
Subresultaat ontvangsten - uitgaven

€ -4.875,39
€
-136,22
€
-273,46
€
-238,14
€
€
-152,28
€
-40,49

Project 't rechte pad
Theaterproject
Resultaat 2018

€
€
€

4.711,86
861,88
87,81

€
€

-2.009,32
13.940,00

835,00
4.800,00

€ -11.009,32
€ 13.940,00
€ 2.890,19

Toelichting resultatenrekening:
• Ontvangen donaties zijn ontvangsten van vrienden van de stichting.
• De onkosten vergoeding voor de bus zijn ontvangsten van zorgboerderij De Ripen
welke onkosten dekkend zijn voor gebruik van de bus. Afschrijving wordt hierin niet
meegenomen. Jaarlijks worden kosten en vergoedingen geëvalueerd en zo nodig
aangepast. De bus wordt uitsluitend voor zorgboerderij of stichting gerelateerde
zaken ingezet, zodoende, zakelijk gebruikt. In praktijk betekent dit veelal
cliëntenvervoer.
• Gemaakte kosten voor de bus zijn onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Brandstof wordt door de gebruiker zelf gefinancierd.
• Bankkosten zijn jaarlijkse bankkosten voor gebruik van de lopende- en
spaarrekening.
• De kosten voor software en website zijn jaarlijkse softwarekosten voor Davilex en
hostingskosten voor de website.
• De uitgaven voor zonneboot betrof uitsluitend verzekeringsuitgaven.
• Er zijn geen uitgaven geweest voor de duofiets
• Ten behoeve van inrichtng IT hoek zijn er uitgaven geweest. Deze vallen onder
‘Overige kosten’
• Het subresultaat geeft een negatieve waarde aan van € 40,49. Dit zijn de
ontvangsten van donaties en onkostenvergoedingen minus de gemaakte kosten. Dit
subresultaat staat los van projecten.
• Project ’t Rechte pad is afgerond in 2018. Er is een bewuste eigen bijdrage van de
stichting geleverd van € 2009,32 uit het eigen vermogen (€ 2699 in 2017).
• Voor een nieuw theaterproject zijn inmiddels de eerste donaties ter waarde van €
13.940 ontvangen in 2018. Dit project staat gepland voor de zomer van 2019.
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Toelichting resultaat van de Stichting
Het resultaat was positief als gevolg van bijdragen voor projecten. Het eigen vermogen
van de stichting is gedaald en bedroeg op 31-12-2017 € 2.699 en 31-12-2018 € 649,19.
De daling van eigen vermogen is bewust gedaan zodat we als stichting een bijdrage
konden leveren aan een zinvol project. Het is geen doel van de stichting is om een grote
financiële buffer aan te houden. Door stijging van het eigen vermogen in de afgelopen
jaren hebben we in 2018 als bestuur besloten deze bijdrage zelf te leveren.

Tot slot
Mede dankzij de ontvangen financiële steun van meerdere fondsen en donateurs hebben
we een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen van zorgboerderij De
Ripen en hierdoor aan mensen met een beperking in de breedste zin van het woord.
Hiervoor is de stichting ruim 10 jaar geleden opgericht en bestuursleden zijn blij hier
een geheel vrijwillige bijdrage aan te kunnen leveren.
Er is door de mensen van de zorgboerderij veel werk in eigen beheer verricht met grote
inzet van vrijwilligers, hulpboeren en freonen.
Een woord van dank aan een ieders bijdrage, in welke vorm dan ook.
Namens Stichting de Ripen,

Simon Kuper
Penningmeester
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Verantwoording Kascontrolecommissie:
Het bestuur heeft ons gevraagd de boekhouding en jaarrekening over 2018 te
controleren:
-

De boekhouding is gecontroleerd en akkoord bevonden.
De jaarrekening is een getrouwe weergave van de stukken die wij hebben
ontvangen.
Het bank- en spaarrekeningnummer zijn ook digitaal gecontroleerd.

Datum:
Naam:

Naam
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