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Vergoedingen bestuur
Bii de oprichting rlan de stichting is besloten dat de bestuuttl-"-d::f"en vergoeding

onwansen. r-r"t'*Jik;;;;;; ,tí.itiIà *oiàt aoor eàn ieder op vrijwillise basis en

Éàirngàroos uitgevoerd'
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Eindbalans 2O2O

Debet Credit

€ 821,00

€ t4.21o,44
€ 6.L40,29

€ t1.367,4t
€ 9.804,32

€ 2L.L7t,7t

649,19

6.73A,44

4.473,72

771,43

Rabobank LoPend

Rabobank SPaarrekening

Toelichting oP de balans 2O2O

oHetbalanstotaaltenopzichte.van20lgisgestegenmet€8,546,95door
fondswerving voor zazttpro:eJi'eiàdir"ttït"it in toename van het eigen

. I""li:t:,.:ar van 2O2O bestaar uft geoormerkre.gerden die bestemd zijn voor

muzieklessen welke tijdens a" .orónàóàrioae uiígestelo moesten worden' ook is

er nog een ueffi 
';óigereedschappen 

en w.erkkleding'

o D€ re§erves van àe mobiliteit pià:"JtË., óuofiets, zonnéboot en personenbus, in

het verteden zijn, na goedker.i;;;;;'nei genete bestuur' samengevoegd in 2020

tot 1 mobiliteitsfonds'
.opdelopenderekeningenopdespaarrekeningstaanontvangendonatiesvande

freonen en ontvangen bijdragen voor projecten'
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Resultatenrekening 2O2O

Eigen vermogen

Donaties
Projectvergoedingen
(fondsen)

Vergoedingen gebruik

personenbus

Kosten personenbus

Bankkosten / Rente

Kosten software &

website
Zonneboot
Duofiets
Overige

TheaterProject 2019

Resultaat 2020

Resultaat
202:0

€ 940,00

€ 7.907,00

€ 4.800,00

€ -3.666,72

€ -139,19

€

€ -238,14

€

€ -629,00

€ -427,04

€ 8.546,95

Onwangsten en uitgaven

Eigen vermogen

Donaties
Projectvergoedingen
(fondsen)

Vergoedingen gebruik

personenbus

Kostèn Personenbus

Bankkosten / Rente

Kosten software & website

Zonneboot kosten

Duofiets kosten

Overige

TheaterProject

Resultaat 2019

Resultaat

2019

€ 1.062,50

€ 13.900,00

€ 4.800,00

€ -8.363,00

€ -L37 
'21

€ -309,76

€ -238,14

€ -90,45

€ -1.500,00

€ -2L.652,O3

€ -12.528,09

Toelichting resultaten rekening I

o Ontvangen aonàÍèi zi3n onNa;gsten.van Ff"?l:n van de stichting'

o De onkosrenvergoeding voor deïus zijn ontvanistqn ya.l 1ol.g?::tderij 
De Ripen

welke onkosten dekken uoo. g"UiuiftÉn de buí Afschrijving wordt hierin niet

meegenom"n.'bË *kosten ií iOZO waren tug"r'i.n àà'"tío"dingen' Het verschil

. l;ll*1,0ilï:l'ff ,Ï::'# ï?ïfi §;' 
t 9_:l -s,":y^lu 

ee rd en zo nod i e a a n s epa st' ?"
bus wordt uitsluitend uoo. =orgï*dËrii o?stichting gerelateerde.zaken ingezet'

zodoende, zakelijk gebruikt. I;Ë;;;kii:r Èà1e,5eni óit veelal cliëntenvervoer' De

onkosrenv".g;;i;ó *ot gebruik van Oe bus blijft in 20.21 gelijk'

o Gemaakte kosten voor de uryijn onaéinoud,,vËrzekeríng en wegenbelasting'

Brandstof wordt door de gebruiker zelf betaald'
o Bankkosten ,i:":.*li:fsJbankkosten voor gebruik van de lopende- en

spaarrekening.
r De kosten voor software en website zijn dit jaar niet gemaakt' Davilex is

afgeschaft vanwege het lage aantal transacties'
. De uitgave uoo,. ,ónneboo[ betrof uitsluitend de verzekering van de boot'
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Toelichting resultaat van de Stichting

Hetresultaatin2020waspositiefalsgevolgY:iJ:F..eonkostene.nvergoedingenen
ook onrvangen niia.agen van fondlJnioo' n"t proil=à"eïàài'àisiteit dat in zozt

ààreatiseerd wordt'
Éet eigen ,"r*oËËn van de stichting is richr. gestegen. EI i:.n-or. 

vordoende kapitaal

voor reserves, "ïààruài" 
uitgau"n'"ï';;-;;-hËrd r-.ï ,on*ireifvoor. zo2r' In 2020

ziin de reserues;;;Ëronï.,eoootl'pËr*n"nuus 
en'àuó n"* samengevoegd tot 1

óuititeitsfonds
Ë,rop"n*e'y1[ïJïïï.1rïï11',ï11ï:ïi!ËËJ",1.?ï:ilïï:Y"*ïl;'"'
theaterProject u

muzieklesr"n uoàiàà nrrpoo"r"iï" *'à;r"* oJp"rr""àtn nut t*taten wordt in

het najaar van ;ö;ï'";;'[ón.ert'eïà"*, ii:aun. à[í ;óó- en Freonendas'

Tot slot

MededankzijdeontvangenfinanciëlesteunVanmeerderefondqgnendonateurs

:::i,"[ff":,t83"*'r':,i::rË"*rT]'a'::+:rl"f 
:JxËlïiïi!:iÏxno'""a'tezn

vaíhet *oo.a]ïriàËï;r-i; Ë;.ïïr"ï'il!; 10 jaar seleden opeericht en

besruursreden zijn blij hier 
""n 

gilË"i".g*iriisu Ëiiaíàg" aan te kunnen leveren'

Er is door de mensen van de zorgboerderij v-eer werk in eigen beheer verricht met

grote inzet urn uiu*illigers, hulpboeren en freonen'

Eenwoordvandankaaneeniedersbijdrage,inwelkevormdanook.

Namens Stichting

Simon KuPer
Penningmeester

Verantwoording Kascontrolecommissiel

Het bestuur heeft ons gevraagd de boekhouding en jaarrekening over 2020 te

controleren:

- De boekhouding is gecontroleerd en akkoord bevonden.
- De jaarrekening is èen getrouwe weergave van de stukken die wij hebben

ontvangen.
- Het OaÀf- en spaarrekeningnummer zijn ook digitaal gecontroleerd'
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