
Financieel Verslag 2019 en Begroting 2020 
Stichting Brothers in Christ 

 

Staat van Baten en Lasten Begroting 2020 Werkelijk 2019  Begroting 2019

  

Baten 

 

Donaties*   € 600  € 599,17  € 1.076  

Vergoeding activiteiten € 0**  € 135 

   

Totaal Baten   € 590  € 734,17  € 1.076  

 

Lasten 

 

Kosten huuradres  € 430  € 428,40  € 430  

Kosten rekening  € 194  € 179,82  € 194  

Kosten activiteiten  € 0**  € 135  € 300  

Kosten materialen***  € 0  € 0  € 0  

Kosten inventaris****  € 35  € 0  € 140  

Kosten website         € 12  

 

Totaal Lasten   € 659  € 743,22  € 1.076  

 

Resultaat *****    € -59  € -9,05  € 0  

(Baten – Lasten) 

 

 

Toelichting op Staat van Baten en Lasten: 

* De donaties bestaan uit eenmalige en doorlopende donaties. 

**  Vanwege de Covid-19 pandemie is het niet zeker of er activiteiten gehouden kunnen worden. 

*** Bij materialen valt de denken aan vaste activa als een banner en technische materialen voor  

  het maken van muziek bij (jeugd)diensten. De begroting hiervoor staat op 0, omdat de  

  materialen over het algemeen als gift worden gegeven. 

**** De inventaris bestaat uit vlottende activa zoals flyers, posters, proclamatiekaarten,  

 toezeggingskaarten en dergelijke. 

***** Alle baten worden gebruikt voor het doel van de stichting. 

Begroting 2020: Na 31-12-2019 gekochte materialen worden op naam van 

de stichting gezet. 

 

 



Balans    31-12-2018  31-12-2019 

 

Activa 

 

Materialen   € 137,30  € 137,30  

Inventaris   € 85,16*  € 71,18**  

Bank + kas   € 31,02  € 62,34 

 

Totaal Activa   € 253,48  € 270,82 

 

Passiva 

Eigen Vermogen  € 253,48  € 270,82 

 

Totaal Passiva   € 253,48  € 270,82 

 

 

Toelichting op Balans: 

*  De inventaris komt niet overeen met de kosten in de Staat van Baten en Lasten, 

  omdat een deel hiervan al gebruikt is en een deel niet meer gebruikt zal worden. 

** De inventaris is verminderd als gevolg van het gebruik van een deel van de inventaris. 

  

Overige toelichting: 

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats 

voor gemaakte kosten. Over het algemeen worden deze kosten echter niet gedeclareerd of 

geschonken als gift. 

 


