
Stichting Werkgroep Herkenning 

Jaarrekening 2014 van Stichting Werkgroep Herkenning 

 

De jaarrekening bestaat uit een overzicht van de gemaakte kosten en ontvangen baten, alsmede een 

balans overzicht per 1 januari 2014 en 31 december 2014. 

Overzicht van Kosten & Baten 2014 

            

  Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat 
    

Bestuurskosten € 4.837,30  € 140,00  € 4.697,30-     

Website € 447,50    € 447,50-     

Drukwerk  € 3.116,12  € 315,00  € 2.801,12-     

Donateursdag € 2.766,15  € 2.190,00  € 576,15-     

Landelijke Gespreksgroep € 2.808,13  € 245,00  € 2.563,13-     

Project  Chris van der Heijden € 5.734,97    € 5.734,97-     

Giften en Schenkingen   € 8.352,08  € 8.352,08      

Donaties   € 2.910,00  € 2.910,00      

Totaal € 19.710,17  € 14.152,08  € 5.558,09-     

      

      

BALANS 2014 

            

                                                                        Activa (Debet)                                              Passiva (Credit) 

        

  1-1-2014 31-12-2014   1-1-2014 31-12-2014 

            

Kas € 0,00 € 0,00 Eigen Vermogen € 26.784,31 € 21.570,25 

Spaarrekening € 24.257,72 € 18.601,75       

Bankrekening € 1.648,93 € 2.419,96 Totaal € 26.784,31 € 21.570,25 

Inventaris € 877,66 € 548,54       

            

Totaal € 26.784,31 € 21.570,25       

            

      

 

 



Stichting Werkgroep Herkenning 

Toelichting op de Jaarrekening 2014 

 

Overzicht van Kosten & Baten 2014 

 

Bestuurskosten 

Hieronder vallen alle uitgaven welke noodzakelijk zijn om de stichting actief in stand te houden. 

Gemaakte kosten voor bijvoorbeeld secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van donateurs- en 

financiële administratie, representatie van SWH bij officiële gelegenheden / bijeenkomsten en 

bestuursvergaderingen.  

 

Alle activiteiten binnen de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Gemaakte onkosten 

worden achteraf gedeclareerd.  

 

Website 

Hierbij zijn aangegeven de onkosten voor het aanhouden van de website SWH, onderhoud en de 

hosting. De verwachting is om deze website binnen afzienbare tijd verder uit te bouwen naar een 

"Kenniscentrum". 

 

Drukwerk 

Het totaal van kosten ten behoeve van de opmaak, drukken en verzending per post van het Bulletin 

en het Internationaal Bulletin. Aangezien de huidige kosten erg hoog zijn, hebben wij het voornemen 

om over te gaan tot een wat meer vereenvoudigde uitvoering van het Bulletin.  

 

Donateursdag  

Voor het organiseren van de Donateursdag mochten wij van de Stichting 4 en 5 mei een subsidie 

ontvangen. Daarnaast hebben wij van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. 

 

Landelijke Gespreksgroep 

Hierbij is aangegeven het totaal van uitgaven welke noodzakelijk waren voor het organiseren van 10 

gespreks(mid)dagen in 2014. Ondanks de ontvangen eigen bijdrage van de deelnemers zijn de totale 

kosten aanzienlijk.  De gemaakte reiskosten van de gespreksleiding alsmede de huur van de 

accommodatie zijn de grootste kostenposten. Bij aanvang van een eventueel nieuw op te starten  

landelijke gespreksgroep zullen wij overwegen een hogere bijdrage te vragen aan de deelnemers. 

 

Boekproject Chris van der Heijden 

Om de uitgave en presentatie van zijn boek  “Kinderen van foute ouders. Hun verhaal” mogelijk te 

maken heeft de SWH  auteur een financiële bijdrage geschonken.  

 

Giften en Schenkingen 

Als gevolg van opheffing van de Stichting Vrienden van Werkgroep Herkenning is door hen een 

bedrag van € 6.662  aan ons geschonken. Van een onzer donateurs mochten wij een schenking groot 

€ 900   ontvangen. Veel donateurs hebben naast hun jaarbijdrage een extra gift overgemaakt.  

Donaties 



Stichting Werkgroep Herkenning 

Totaal van de door ons ontvangen donaties in het jaar 2014.  Helaas moesten wij constateren dat 

niet alle donateurs de jaarlijkse bijdrage tijdig hebben voldaan.  In de uitgegeven Bulletins hebben wij 

voortdurend  onze donateurs hiertoe opgeroepen. 

 

Balans 2014 

De Balans geeft een overzicht van de financiële situatie bij aanvang en einde van het boekjaar. 

De boekwaarde van de destijds aangeschafte computer staat aangegeven onder “Inventaris” 

Het totaal van kosten minus baten geeft over 2014 een negatief resultaat van  € 5.214 

 

 

06 november 2015 

 

H. van Burken 

(Penningmeester Stichting Werkgroep Herkenning)      

 

 

 


