
Financieel Verslag 2018 en Begroting 2019 
Stichting Brothers in Christ 

 

Staat van  Baten en Lasten Begroting 2019 Werkelijk 2018 

 

Baten 

 

Donaties   € 1.076  € 1226,54*   

Totaal Baten   € 1.076  € 1226,54 

 

Lasten 

 

Kosten huuradres  € 430  € 249.90    

Kosten rekening  € 194  € 168,53**    

Kosten activiteiten  € 300  € 339,32 

Kosten materialen***  € 0  € 137,30 

Kosten inventaris****  € 140  € 290,03 

Kosten website   € 12  € 11,54 

 

Totaal Lasten   € 1.076  € 1.196,62 

 

Resultaat (Baten – Lasten) € 0  € 29,92***** 

 

 

Toelichting op Staat van Baten en Lasten: 

* De donaties bestaan uit eenmalige en doorlopende donaties. Hier is een bedrag van 15 euro in  

  betrokken dat gedoneerd is in 2019 en toegerekend kan worden aan 2018. 

** Hier is een bedrag van 16.10 euro in betrokken dat betaald is in 2019 en  toegerekend kan  

  worden aan 2018. 

*** Bij materialen valt de denken aan vaste activa als een banner en spullen voor het maken van  

  muziek bij (jeugd)diensten. De begroting hiervoor staat op 0, aangezien 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.  

 

 



Balans    31-12-2018 

 

Activa 

Bank     € 3,42  

Kas    € 27,60 

Nog te ontvangen bedragen € 15,00 

 

Totaal Activa   € 46,02  

 

Passiva 

Eigen Vermogen  € 29,92 

Nog te betalen bedragen* € 16,10  

 

Totaal Passiva   € 46,02  

 

Toelichting op Balans: 

*  De nog te betalen bedragen bestaan uit kosten voor de rekening die betaald worden in  

  januari 2019 en betrekking hebben op december 2018. 

  

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. 

 

Marciano Carrilho 

Voorzitter 

 

 

 

 

Abel de Boer 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

Nathan de Boer 

Penningmeester 


