FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 2018

Omdat de Stichting pas in 2014 is opgericht en er de eerste maanden bijna geen activiteiten
hebben plaatsgevonden is de eerste rapportage die over de gezamenlijke jaren 2014 en
2015, afgesloten per 31.,12.2015. Het jaar 2016 was het eerste duidelijk afgebakende
boekjaar over waar gerapporteerd wordt. Dit verslag omhelst het boekjaar 2018.
Van inkomsten en uitgaven wordt periodiek verslag gedaan op de website van de Stichting
De Verhuisfamilie , www.verhuisfamilie.nl .
Inkomsten worden tot op heden zoveel als mogelijk separaat genoemd.
Voor de financiële administratie wordt alleen gebruik gemaakt van twee bankrekeningen bij
de Triodos Bank. Een lopende rekening (rc) en een spaarrekening. Er wordt geen kas
gehouden.
2018 is het eerst jaar waarop alleen nog een beroep gedaan worden op de overeenkomst
met de Erkende Verhuizers. Over het jaar 2017 mocht in 2018 een bedrag van € 2.842,31
worden ontvangen. Over het jaar 2018 is een bedrag van € 3.090,11 gedeclareerd dat in
2019 als sponsoring ontvangen zal worden. De OEV heeft toegezegd ook in 2019 en 2020 de
Verhuisfamilie te blijven sponsoren. Er is een sponsorovereenkomst opgesteld.
Er is in 2018 een grote gift van € 2.400,00 ontvangen vanuit Inner Wheel Walcheren
Vanuit particulieren en onbekenden mocht in totaal € 459,80 worden ontvangen. Hierin is
begrepen de € 425,00 die als gift vanuit de vrijwilligers kon worden genoteerd doordat de
vrijwilligers hun kostenvergoeding gedoneerd hebben.
Sinds 1 januari 2016 wordt van de verhuisbedrijven een 100% sponsoring gevraagd, zodat er
geen bijdragen aan de verhuisbedrijven meer moeten worden gedaan. Er zijn dan ook geen
kosten geadministreerd.
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden op basis van
vrijwilligheid door de bestuursleden en vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers krijgen reisen onkosten vergoed.
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Exploitatie rekening
Jaar 2018
€ 5.702,11

Inkomsten
Donaties
Sponsoring Erkende Verhuizers
Gift Inner Wheel

459,80
2.842,31
2.400,00
€ 3.090,11

Uitgaven
Kantoor-Organisatiekosten
Bankkosten
Medewerkerskosten

923,21
144,20
2.022,70
€ 2.612,00

Resultaat

Balans per 31-12-2018
€ 6.353,18

Activa
Vaste aktiva
Vorderingen
Liquide middelen

r/c
Spaarrekening

0
0
346,10
6.007,08

€ 6.353,28

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
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0
0
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