
Rekening Debet Credit Resultaat

Bestuurskosten € 3.562,54 € 300,00 € 3.262,54-

Hulptelefoon € 144,23 € 0,00 € 144,23-

Website onderhoud & Contracten € 1.611,02 € 0,00 € 1.611,02-

Drukwerk € 1.035,02 € 456,93 € 578,09-

Algemene kosten € 191,03 € 0,00 € 191,03-

Donateursdag € 1.722,30 € 430,00 € 1.292,30-

Contactmiddag € 495,65 € 190,00 € 305,65-

Ontvangen Subsidie over 2015 en 2016 € 0,00 € 8.077,00 € 8.077,00 

Giften € 0,00 € 615,00 € 615,00 

Donaties Totaal € 0,00 € 2.627,50 € 2.627,50 

Rente baten € 0,00 € 104,93 € 104,93 

Totalen € 8.761,79 € 12.801,36 € 4.039,57 

Rekening Startsaldo Eindsaldo

Kas € 0,00 € 237,70 

Spaarrekening € 18.759,98 € 17.864,91 

Bankrekening € 341,57 € 5.257,93 

Inventaris € 219,42 € 0,00 

Totalen € 19.320,97 € 23.360,54 

Rekening Startsaldo Eindsaldo

Eigen Vermogen € 19.320,97 € 23.360,54 

Totalen € 19.320,97 € 23.360,54 

Goedgekeurd in bestuursvergadering SWH op 18 november 2017

Balans over periode 01-01-2016 - 31-12-2016:

Balans Activa (Debet)

Balans Passiva (Credit)

Jaarrekening 2016 van Stichting Werkgroep Herkenning

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

overzicht per 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Overzicht van Kosten & Baten periode 01-01-2016 - 31-12-2016:
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Toelichting op Jaarrekening 2016 van Stichting Werkgroep Herkenning 
  
 
Overzicht van Kosten & Baten 2016  
 
Bestuurskosten 
Hieronder vallen alle kosten welke gemaakt zijn om de stichting actief in stand te houden. Kosten zijn 
gemaakt voor het voeren van secretariaat, financiële- en donateursadministratie. Verder zijn onder 
meer binnen deze post opgenomen: gedeclareerde reiskosten, huurkosten voor externe opslag van 
archiefstukken, vergaderingen en representatie bij officiële gelegenheden. Tevens is hieronder 
opgenomen de afschrijving van de aanwezige computer welke in gebruik is voor het onderhouden 
van de website. Alle activiteiten binnen de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Gemaakte 
onkosten worden achteraf gedeclareerd.     
  
Hulptelefoon 
Voor het adequaat afhandelen van hulpvragen is een mobiel abonnement in gebruik.  
 
Website 
Om de bestaande website blijvend om te kunnen vormen naar een toegankelijk online 
“Kenniscentrum” zijn kosten gemaakt voor aanschaf en onderhoud van software en noodzakelijke 
templates. Tevens vallen hieronder de vaste jaarlasten voor het aanhouden van deze site.  
 
Drukwerk 
Het Bulletin en het Internationaal Bulletin worden periodiek uitgegeven.  Deze zijn in digitale en in 
geprinte vorm beschikbaar voor onze donateurs. De geboekte kosten zijn voor opmaak, printen en 
verzending. Aan donateurs die de voorkeur geven aan toezending per post, vragen wij een extra 
bijdrage.  
 
Donateursdag / Contactmiddag 
Hieronder zijn opgenomen de gemaakte kosten voor organisatie van de gehouden donateursdag en 
een contactmiddag. Van de deelnemers hebben wij een eigen bijdrage gevraagd.  
 
Ontvangen Subsidie 
Voor de informatievoorziening naar onze donateurs en het organiseren van verschillende contact-
activiteiten mochten wij van de “Stichting  4 en 5 mei” dit jaar de subsidies ontvangen over de 
boekjaren 2015 en 2016.  
  
Donaties, Giften en Schenkingen 
De in dit boekjaar ontvangen gelden van onze donateurs zijn hierin opgenomen.    
  
Balans 2016 
Deze balans geeft een overzicht van de financiële situatie bij aanvang en einde van het boekjaar. 
De boekwaarde van de computer staat aangegeven onder “Inventaris”. Ultimo 2016 is deze 
computer geheel afgeschreven.  
Het totaal van baten minus kosten geeft over 2016 een positief resultaat van € 4.039,=  
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