
                                                  Boekjaar 2018 

                                      Verslag van de penningmeester

Van de Commissie Ro&Lo (Ruimtelijke Ordening & Leefomgeving WOCB)  van 
het Wijk Ontmoetingscentrum Buitenveldert, ontving onze stichting in december 
2017 een formeel verzoek voor een bijdrage groot € 3.000,- ter mede financiering 
van drie door deze commissie in 2018 te organiseren thema bijeenkomsten over de 
toekomst van Buitenveldert. Dit verzoek kon uiteindelijk niet worden gehonoreerd 
omdat andere sponsers hun toezeggingen om hun moverende redenen niet gestand 
konden doen. 

In november 2018 ontving onze stichting van het Bewoners Platform Zuid-as (BPZ),
een koepel van organisaties, die de belangen van onder andere de bewoners in de 
omgeving, bij de ontwikkeling van het grootschalige Zuid-as project, kritisch en 
nauwgezet volgt (bpz@wocbuitenveldert.nl) een verzoek voor financiële 
ondersteuning tot een bedrag van € 250,-.  Deze aanvraag werd in december  
goedgekeurd en uitgekeerd. 
 
Aangezien in het verslagjaar geen andere aanvragen voor financiële bijdragen 
werden ontvangen, konden de gedurende het verslagjaar verkregen opbrengsten, na 
aftrek van de kosten, worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Ons vermogen is hierdoor gestegen met € 2.848,18 tot een totaal bedrag van
 € 11.199,94. Een uitstekend resultaat.

De inkomsten uit ons statiegeldbusje bij de vestiging van Albert Heijn, 
Gelderlandplein te Amsterdam, tezamen met overige giften en donaties, kenden een 
opbrengst van in totaal € 3.240,60. (2017 € 1.520,55) een stijging van 113%.

Bestuurlijke kosten en bankkosten beliepen in totaal € 125,42 (2017 € 61,27) De 
stijging van de kosten met € 82,72 zijn veroorzaakt doordat het bestuur, meer dan 
voorheen, aandacht aan beleidszaken moest besteden hetgeen enige kosten met zich 
meebracht. 

Aangezien Albert Heijn ons te kennen heeft gegeven in 2019 ook andere 
organisaties toegang te willen geven tot het gastgebruik van het statiegeldbusje,
zal dit onherroepelijk leiden tot vermindering van inkomsten. 

Evenals de afgelopen boekjaren hebben de bestuursleden hun werkzaamheden op 
vrijwillige basis verricht en ook geen onkosten in rekening gebracht.     
Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te 
Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37 en een rentedragende 



kwartaalspaarrekening, waarop momenteel geen saldo meer wordt aangehouden 
omdat de rentevergoeding door deze bank op nihil is gesteld. 
Door de Belastingdienst is onze stichting erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) onder nr. 8504.33.691.  

                            --------------------------------------------------  

                           
                                           Financieel overzicht             

           Berekening van het resultaat en het vermogen per 31-12-2018:
                           
Stichtingsvermogen per 01-01-2018                                              €       8.351,76
Banksaldo per 31-12-2018                                                                    11.218,44
Schulden                                                                                                       18,50  ./.
                                                                                                              -------------- 
Resultaat over het boekjaar 2018                                                    €      2.848,18

                                                                                                         ==========        
                                                                                                
                                              
Specificatie van de opbrengsten:
Bankrente                                                           €         Nihil
Opbrengsten statiegeldbusje Albert Heijn              3.026,15
Overige giften en donaties                                         214,45
                                                                            --------------
Totaal                                                                 €   3.240,60
                                                                            ========
                                                                                                                   

Specificatie van de kosten:
Bankkosten   1e, 2e en 3e kwartaal                      €       51,92                                          
Nog te betalen bankkosten 4e kwartaal                       18,50
Bestuurlijke kosten                                                      72,-
                                                                           --------------
Totaal                                                                  €     125,42                                          
                                                                            ========



Specificatie van de verstrekte toekenningen:
Bewoners Platform Zuid-As                                €    250,-
                                                                              =======

Stichtingsvermogen per 31-12-2018                                                €  11.199,94 
                                                                                                          =========
                                             

Toelichting:

- Door de bestuursleden zijn geen onkosten voor door hen verrichte 
werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd.

- Voor de administratie, die wordt gevoerd door het WOCB, zijn geen kosten 
aan de stichting in rekening gebracht.

- Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft geen 
          accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats gevonden.

                                   -------------------------------------------

             

                                                                                                                                        
      
                                                                                  

                                                                                        


