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BALANS PER 31 DECEMBER 2020  

na verwerking resultaatbestemming  

  

 
  

ACTIVA            31-12-2020      31-12-2019 

                                                       

  

Vlottende activa  

  

  

                  In Euro           In Euro  

Liquide middelen             2.827 1.189 

  

  

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

                                                        

Totaal activa             2.827   1.189  

 

 

 

 

PASSIVA  

             

  

  

Eigen vermogen  

  

            

Eigen vermogen             2.827 1.189 

  

  

  

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

                                                       

Totaal passiva             2.827  1.189 
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=====            ===== 

 

  

  

  

Staat van baten en lasten over 2020 
 

           2020   2019 

                                                      

  

Baten  

  

           €   €  

Baten             2.850 5.050  

Af: Inkoopwaarde van de baten                900   7.133 

                                                       

                     1.950             - 2.083 

  

Lasten  

  

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

Lasten bestuur             175   375 

                                                       

             175   375  

  

  

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

Saldo baten en lasten            1.775  - 2.458 

Financiële baten en lasten             136   163   

  

  

                                                     

Resultaat            1.639 - 2.621 
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over 2020 

________________________________________________________________________________  

  

Grondslagen van waardering en vaststelling vermogen  

  

Activa en passiva  

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.  

  

Eigen Vermogen  

In 2020 is het eigen vermogen per saldo toegenomen met € 1.639,-. De stand van het eigen 

vermogen is hierdoor per 31 december 2020 gekomen op € 2.827,-.  

  

Grondslagen van resultaatbepaling en resultaatbestemming  

  

Algemeen  

Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

  

Baten  

Baten zijn opgesplitst in 4 categorieën:  

1) Baten deelnemers: i.v.m. Covid is het weekend in 2020 niet doorgegaan, waardoor er ook 

geen opbrengsten zijn geweest van deelnemende gezinnen. 

2) Extra giften deelnemende gezinnen: de extra baten van deelnemende gezinnen zijn eveneens 

uitgebleven i.v.m. Covid 19, aangezien deze opbrengsten normaliter gekoppeld zijn aan de 

baten van deelnemers.  

3) Oud deelnemende gezinnen; er zijn geen inkomsten verkregen van oud deelnemende 

gezinnen.      

4) Donateurs: De baten in 2020 zijn volledig toe te rekenen aan de giften van een aantal 

donateurs.  Een substantieel deel van de baten werd en wordt nog steeds gegenereerd door 

onze donateurs. Zonder de giften van onze donateurs zou het weekend niet mogelijk zijn.  
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Lasten  

De lasten zijn in 4 categorieën opgesplitst:    

1) Lasten verblijf: betreffen de lasten die Conferentieoord ,,De Hoof in Someren” in rekening 

heeft gebracht. Alhoewel het Gezinsweekend niet heeft plaatsgevonden, hebben we in 2020 

reserverings-/ annuleringskosten moeten betalen ad Euro 900,- aan conferentiecentrum ,,De 

Hoof”.  

2) Lasten maaltijden: Geen i.v.m. niet plaatsvinden van het weekend.   

3) Lasten bestuur: De leden van het bestuur genieten  geen bezoldiging, conform artikel 3 van 

de statuten. Ook vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging. Vrijwilligers kunnen desgewenst 

een reiskostenvergoeding ontvangen. Verder valt onder lasten bestuur o.a. de kosten m.b.t. 

website & hosting.  De totale kosten bedroegen Euro 175,-.  

4) Financiële Baten & Lasten: deze kosten bestaan uit baten & lasten bank en verzekeringen De 

totale financiële baten & lasten bedroegen in 2020 Euro 136,-  

 

Resultaatbepaling en resultaatbestemming  

Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de baten en lasten. Het boekjaar 2020 

werd afgesloten met een positief resultaat van € 1.639,-. Dit resultaat is volledig toegevoegd aan het 

eigen vermogen.  

  

  

  


