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Jaarrekening 2019 (in €) 
 
Verlies- en Winstrekening  
 

    
 
 
Balans  
 

 
 
 
Toelichting 
 
Toelichting Verlies- en Winstrekening  
 
Ledenbijdrage en afdracht Rotary Foundation  
De afdracht aan Rotary Foundation ligt in lijn met de bijdrage van leden ten behoeve van de 
Foundation. Kleine afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door de ontwikkeling van het aantal 
leden gedurende het jaar.  
 
Overige bijdragen van leden  
Dit betreffen bijdragen die niet zijn geoormerkt voor een project of gedaan in het kader van een 
fundraising actie. Ook de wekelijkse collecte is hierin begrepen. 
 
 

Baten

Ledenbijdrage Rotary Foundation 2.786,00€       

   Ledenbijdrage overig 1.670,30€       

Diverse Fundraising 4.310,00€       

Rente-inkomsten 0,03€             

Totaal baten 8.766,33€       

Lasten

   Afdracht Rotary Foundation 2.750,00€       

Donatie St Goede Doelen 's-Hertogenbosch 10.000,00€     

Donatie Kenia naar Creativity World Forum 6.548,26€       

Donatie project Kledingbank 1.497,00€       

   Donatie Quiet 's-Hertogenbosch 1.000,00         

Donatie Vught Meezingfeest 200,00€          

Bankkosten 155,37€          

Totaal lasten 22.150,63€     

Resultaat 13.384,30-€     

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa -€              Eigen vermogen begin boekjaar 19.710,24€    

Resultaat boekjaar 13.384,30-€    

Liquide middelen Eigen vermogen einde boekjaar 6.325,94€       

   Bankrekening 5.572,99€      

   Spaarrekening 252,95€         Voorzieningen

5.825,94€      Algemene voorziening

Vooruitbetaalde bedragen -€              Vooruit ontvangen bedragen -€              

Nog te ontvangen bedragen 2.500,00€      Nog te betalen bedragen 2.000,00€      

2.500,00€      2.000,00        

Totaal activa 8.325,94€      Totaal passiva 8.325,94€       
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Fundraising 
Fundraising met een fietstocht en andere activiteiten alsmede een bijdrage van het district hebben ruim € 
4.000 opgeleverd. 
 
Rente-inkomsten 
De zeer geringe renteopbrengsten weerspiegelen de zeer lage of zelfs het ontbreken van een 
rentevergoeding op onze rekeningen. 
 
De ondersteunde projecten betreffen allereerst het opzetten en uitbrengen van de Lokale Goede 
Doelengids ’s-Hertogenbosch, die medio 2019 is verschenen. Bij een aantal daarin vermelde lokale 
organisaties zijn reeds giften binnen gekomen, waarbij de gids een katalysator is geweest. 
Een andere belangrijke activiteit was de ontvangst van 6 Keniase en een Poolse student en de sponsoring 
van hun deelname aan het Creativity World Forum. 
Evenals voorgaand jaar ondersteunden we de kledingbank met een kuub pyjama’s en ondergoed,  
Tenslotte ondersteunden we Quiet ’s-Hertogenbosch en Vught Meezingfeest, die op hun beurt weer lokale 
projecten ondersteunen. 
 
Resultaat  
Het resultaat over het boekjaar 2019 is door de relatief omvangrijke donaties ruim € 13.000 negatief, 
hetgeen ten laste wordt gebracht van het Eigen vermogen.  
 
 
Toelichting Balans 
 
Materiële vaste activa  
Er zijn geen materiële vaste activa.  
 
Nog te ontvangen bedragen  
Het district heeft een bijdrage toegezegd voor de door ons geïntroduceerde deelnemers uit Kenia en Polen 
voor het Creativity World Forum, die einde boekjaar nog niet was ontvangen. 
  
Eigen vermogen  
Het resultaat 2019 ad € 13.384,30 negatief wordt ten laste gebracht van het Eigen vermogen.  
 
Voorziening  
Er zijn geen voorzieningen getroffen.  
 
Nog te betalen bedragen  
Er dient nog een bedrag aan de Rotary Foundation te worden betaald.  
 

          


