Beknopt financieel jaarverslag 2017
Staat van baten en lasten (beknopt)
Baten
Begroot 2017 Werkelijk 2017 Begroot 2018 Lasten
Donaties
€ 30.000,00 €
27.251,44 €
25.000,00 Afdrachten
Schenking lijfrente €
250,00 €
551,12 €
250,00 (On)kosten
Acties
€
100,00 €
62,50 €
50,00 Presentatiekosten /
website
Bijdrage erkenningsreg.
Bestuurskosten
Conferenties
€
250,00 €
92,00 €
100,00 Conferenties / AGM
Project bezoek
Project bezoek
uit NSWaS
€
uit NSWaS
Diversen (rente)
€
150,00 €
49,23 €
50,00 Saldo
€ 30.750,00
€ 28.006,29 €
25.450,00
Totaal

Begroot 2017 Werkelijk 2017 Begroot 2018
€ 30.000,00 €
25.000,00 € 25.000,00
€
5.075,00 €
3.663,76 €
3.575,00
€

500,00

€

602,19

€
€

500,00
1.000,00

€
€

709,97
-

€
€

€
6.325,00- €
30.750,00 €

€
€
€
€

500,00
200,00
500,00
1.000,00

436,54 €
2.406,17- €
28.006,29 €

500,00
5.825,0025.450,00

Uitgaven percentage over 2017
Baten uit eigen fondswerving
Overige inkomsten
Totaal baten
Kosten eigenfondsenwerving

€
€

27.957,06
49,23
€
€

15,62%

De kosten bedragen

28.006,29
4.373,73

van de baten uit eigen kostenwerving

Toelichting bij de staat van baten en lasten:
Donaties, Schenkingen, Lijfrente:
Zowel particulieren, kerken, scholen als instellingen hebben bijgedragen. Het aantal donaties is teruggelopen.
Acties:
Hier wordt de kaart- en kaarsenverkoop vermeld.
Afdrachten:
De afdracht vindt plaats op basis van door het dorp aangedragen projecten, met de nadruk op de School for Peace.
Onkosten:
Deze omvatten drukkosten en verzendkosten van de Rondzendbrief, p.r.-kosten.
de drukkosten en aanschaf van acceptgiro's, enveloppen etc. Er is in 2017 een rondzendbrief minder verstuurd.
Presentatiekosten:
Dit zijn kosten gemaakt voor het houden van lezingen en voor het beheren van de website
Conferentie:
Er zijn geen bestuursleden naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vrienden bij die in Neve Shalom / Wahat al-Salam geweest.
Een vertegenwoordiger uit NSWaS heeft met een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vriendenstichting een paar bedrijven
in Nederland bezocht voor de werving van fondsen.
Balans per 31 december 2017 (beknopt)
Activa
Voorraad kaarten en kaarsen
PTT-depotbedrag
Liquide middelen

Passiva
€ 0,00 Kapitaal
€ 60,00 nog te betalen:
€ 15.594,45 Afdracht NS/WaS en kosten AGM

Totaal

€ 15.654,45

Totaal

€ 15.654,45
€ 0,00
€ 15.654,45

Indien u prijs stelt op toezending van het gehele financiële jaarverslag, verzoek ik u vriendelijk € 2,50 voor de onkosten over te maken op onze
rekening NL30 INGB 0001432655 o.v.v. Financieel jaarverslag 2017
Hoofddorp, 23 februari 2018
Maaike Lok-Funcke, penningmeester a.i.
Verklaring
Overeenkomstig uw verzoek hebben ondergetekenden het financieel jaarverslag over over het boekjaar 2017 van de Stichting “Vrienden van
Neve Shalom/Wahat al-Salam” steekproefsgewijs gecontroleerd.
Hierbij heeft de financiële controlecommissie geconstateerd dat er geen opmerkingen over de financiele stukken zijn.
De commisie adviseert het bestuur van de stichting de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid van het jaar 2017.

Hoofddorp, 19 februari 2018
De Financiële Controle Commissie,
w.g. E.J.P. Cnossen-Helsloot
Hoofddorp

w.g. Chr. Verkuijl
Hoofddorp

