
Jaarrekening 2010  Stichting Rottumerberaad 

 

A. EXPLOITATIEREKENING 

De exploitatierekening geeft inzicht welke baten de Stichting heeft ontvangen gedurende het jaar 

2010 en welke uitgaven zijn gedaan. 

 

1. De beheerkosten zijn de kosten die bij voortkomen uit het bestaan van de stichting: 

a. De bank en KvK kosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot door eenmalige 

inningskosten die samenhangen met de verplichte KvK bijdrage 

b. De nieuwsbrief is in 2010 in de vorm van een ansichtkaart verschenen, en binnen 

budget gedrukt en verstuurd 

c. De websitekosten waren aanzienlijk lager begroot dan voorgaande jaren door een 

beter hostingcontract, maar eenmalige ontwerpkosten voor een nieuwe website 

heeft er voor gezorgd dat dit kostenvoordeel in 2010 niet is gerealiseerd 

d. Er zijn geen bestuurskosten gemaakt. 

2. De activiteiten bestaan uit een tweetal soorten: de jaarlijkse borrel die volledig uit de 

begroting wordt betaald (o.a. uit donaties) en activiteiten die middels een projectbegroting 

worden gefinancieerd, waarbij de deelnemersbijdragen voor het merendeel van de dekking 

zorgt 

a. De jaarlijkse borrel van november 2010 is binnen budget georganiseerd. 

b. De overige activiteiten bestaan uit een bezoek uit Paleis Soestdijk (juni 2010) en een 

Generatiediner (oktober 2010). Het totale saldo is 50 euro positief. Hieronder een 

uitsplitsing: 

 

 

LASTEN BATEN

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

1 Beheerkosten 645.00 733.85 5 Donaties 650.00 1,270.00

a    Bank en KvK 45.00 165.72

b    Nieuwsbrief 300.00 211.13 6 Rente 25.00 21.66

c Website 100.00 357.00

d Bestuurskosten 200.00 0.00

2 Activiteiten 300.00 219.30

a Jaarlijkse borrel 300.00 269.30

b    Overige activiteiten 0.00 -50.00

3 Onvoorzien 50.00 0.00

4 Resultaat -320.00 338.51

TOTAAL 675.00 1,291.66 TOTAAL 675.00 1,291.66

Overige activiteiten

Kosten 2,887.40 Deelnemersbijdragen 2,937.40

   Soestdijk 439.90    Soestdijk 532.40

   Generatiediner 2,447.50    Generatiediner 2,405.00

Saldo -50.00



3. De onvoorziene kosten zijn niet nodig gebleken. 

4. In de begroting voor 2010 was rekening gehouden met de inzet van de reserves om alle 

activiteiten te kunnen realiseren. De “uitbetaling” van de activiteiten in toename van 

donaties is echter boven verwachting gerealiseerd, waardoor het jaar positief is afgesloten. 

Het resultaat wordt gebruikt om de reserves aan te sterken. 

5. De donaties zijn ruim boven verwachting. 

6. De rente is licht onder begroting door voor financiering van de activiteiten. 

 

B. BALANS 

De stichting heeft geen bezittingen, en debiteuren en crediteurenstanden waren zowel aan begin als 

einde 2010 nihil. 

Het balanstotaal komt dan ook overeen met het saldo van de reserve en deze bedroeg: 

1 januari 2010:   EUR 2,477.14 

31 december 2010:  EUR  2,815.65 

Deze reserve is verdeelt over een betaal- en spaarrekening waarvan de saldi op 31 december 2010 

bedroegen: 

Betaalrekening:   EUR     869,46 

Spaarrekening:   EUR   1,946,19 

 

 


