
Resultaten 2017
Inkomsten
Particuliere donaties vast                    €   10.176,00
Particuliere donaties incidenteel              €     4.055,00
Giften instellingen                €     3.150,00
Acties                  €      7.247,02
Verkoop kaarten                                                                       €          52,50
Subsidie gemeente Bernheze              €    3.936,00 
Overige baten                  €        126,97
Sponsoring vrijwilligers                €          20,00
Bijdragen voor TinkerTots-crèche             €     6.980,00
Bijdragen verblijf vrijwilligers (nog af te dragen)                    €    3.040,49 

Totaal                           €   38.783,68

Uitgaven
Bijdragen FRS voor Thamsanqa                                        €   26.142,09      
Bijdragen FRS voor TinkerTots-crèche                             €     7 . 354,13
Kosten Thamsanqa.nl                                                      €    1.116,21
Doorbetaling verblijf vrijwilligers               €     3.410,49

Totaal                  €   38.022,92

Positief resultaat (toename vermogen)            €        760,76    

Balans per 31-12-2017  
Activa
Bank                €  25.605,32 

Totaal       €  25.605,32 
       
Passiva
Reserveringen voor Thamsanqa          €  19.822,43
Reservering TinkerTots-crèche           €      718,61
Reservering voor vrijwilligers    €      745,22
Reservering voor kosten    €        4,72 
              
Saldo verkopen kaarten etc.            €       934,34
Bijdragen wederobouw Under The Tree    €  3.380,00

Totaal vermogen              €  25.605,32

Toelichting:
1. De vermogenstoename  (en dus het vermogen van de Stichting van € 760,76 moet eigenlijk worden verminderd met: Nog af te dragen bijdragen voor verblijf 
vrijwilligers ad € 670 / Nog door te storten donaties voor wederopbouw Under the Tree ad € 3.380. De eigenlijke toename bedraagt dan -/- € 3.289,24. 
Het werkvermogen van de Stichting bedraagt derhalve € 21.555,32
2. De reservering voor Thamsanqa omvat o.m. ruim € 12.000 voor bijdragen voor educatie, waarmee we voor een jaar verzekerd zijn van de mogelijkheid daarin 
bij te dragen. Voor het overige bestaat de reservering uit de buffers voor bijdragen in running costs (de dagelijkse kosten voor exploitatie en levensonderhoud) en 
incidentele kosten zoals onderhoud etc. Tevens is hierin nog begrepen een reserve ad € 1.330 voor bijdragen in de kledingwinkel die in 2014 van start is gegaan. 
3. Het totale vermogen is iets lager dan de hoogte van de bijdragen aan de FRS voor één jaar. Dit is in overeenstemming met het beleid van de stichting en dient als 
waarborg voor de continuïteit in de ondersteuning.
4. De actie opbrengsten van 7.247,02 bestonden uit: Het Hooghuis Casino Heesch 4.109 / Trap in 2.650 / Meppeldag 170 / Afrikafestival 90 / actie Ermelo 20,40 / 
Rommelmark Uden 100 / actie Blankenstijn 70 / Doneeractie 37,62. Hiervan is € 3.380 naar de Tinkertots crèche gegaan (de overeenkomst met de bijdragen voor 
Under the Tree is puur toeval). 
5. De giften van instellingen: Uden Wereldwijd 1.150 / Stichting M R Schreuder 2.000. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de stichting via info@thamsanqa.nl


