Boekjaar 2017
Verslag van de penningmeester
Van de Commissie Ro&Lo (Ruimtelijke Ordening & Leefomgeving WOCB) van
het Wijk Ontmoetingscentrum Buitenveldert, ontving onze stichting in december
een formeel verzoek voor een bijdrage groot € 3.000,- ter mede financiering van drie
door deze commissie in het boekjaar 2018 te organiseren thema bijeenkomsten over
de toekomst van Buitenveldert. Dit verzoek is in behandeling genomen en ons
bestuur verwacht dat hierover begin komend jaar een besluit over kan worden
genomen.
Aangezien in 2017 geen andere aanvragen voor financiële bijdragen zijn ontvangen,
kon de gedurende het verslagjaar verkregen opbrengsten, na aftrek van de
gebruikelijke kosten worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Het vermogen is hierdoor gestegen met € 1.461,15 tot een totaal bedrag van
€ 8.351,76.
De inkomsten uit ons statiegeldbusje bij de vestiging van Albert Heijn,
Gelderlandplein te Amsterdam beliepen een totaalbedrag van € 1.520,55. (2016
€ 1.710,35) De geringe teruggang in de opbrengsten van € 189,70 kan volledig
worden toegeschreven aan het na ijlende effect van de problemen met ons
statiegeldbusje bij AH in 2016 Met Albert Heijn is naar een blijvende oplossing van
de problematiek gezocht en gevonden. Wij zijn het management van AH zeer
erkentelijk voor de goede hulp die hierbij werd geboden.
Van donateurs zijn in het verslagjaar geen bijdragen ontvangen. (2016 € 25,-)
De kosten (uitsluitend door de ING bank in rekening gebracht) bedroegen € 61,27
(2016 € 104,80).
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 ingaande het 4e kwartaal op nihil is
gesteld.
Door de Belastingdienst is onze stichting erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) onder nr. 8504.33.691.

Resultaatberekening over het boekjaar:
----------------------------------------------Banksaldo per 31-12-2017
Vorderingen
Schulden
Stichtingsvermogen per 01-01-2017

€ 8.366,85
-,15,09 ./.
6.890,61./.
-------------€ 1.461,15
========

Resultaat

Specificatie van de opbrengsten:
Bankrente 1e, 2e en 3e kwartaal
Opbrengsten statiegeldbusje Albert Heijn
Totaal

€

1,87
1.520,55
-------------€ 1.522,42
========

Kostenspecificatie:
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal
€
46,18
e
Nog in rekening te brengen kosten 4 kwartaal
15,09
-------------Totaal
€
61,27
========
Stichtingsvermogen per 31-12-2017

€ 8.351,76
========

Toelichting:
- Door de bestuursleden zijn geen kosten voor door hen verrichte
werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd.
- Voor het voeren van de administratie zijn geen kosten door derden 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.

