Resultaten 2018

Balans per 31-12-2018

Inkomsten
Particuliere donaties vast
Particuliere donaties incidenteel
Acties
Verkoop kaarten/merchandise
Subsidie
Overige baten
Bijdragen voor Tinkertots creche
Wederopbouw Under the Tree

Activa
Bank

€ 16.131,03

Totaal

€ 16.131,03

Passiva
Reserveringen voor Thamsanqa
Reservering Tinker Tots creche
Reservering voor kosten
Saldo verkopen kaarten/merchandise etc.

€ 15.707,61
€
90,20
€
161,43
€
171,79

Totaal vermogen

€ 16.131,03

€ 11.429,00
€ 11.421,30
€ 2.750,00
€
204,15
€ 3.700,00
€
19,87
€ 3.320,00
€ 10.534,17

Vrijwilligers
Bijdragen verblijf
Sponsoring

€
€

1.608,50
3.915,00

Overig
Bijdragen reunie

€

1.310,00

Totaal

€ 50.211,99

Uitgaven
Bijdragen FRS voor Thamsanqa
Bijdragen FRS voor Tinkertots creche
Kosten Thamsanqa.nl
Afdracht wederopbouw Under the Tree

€ 29.434,42
€ 7.915,42
€
884,63
€ 14.012,60

Vrijwilligers
Doorbetaling verblijf vrijwilligers
Doorbetaling sponsoring

€
€

2.274,21
3.742,49

Overig
Kosten reunie

€

1.513,51

€ 59.686,28
Negatief resultaat (afname vermogen)

-/- €

9.474,29

Toelichting
1. Wederopbouw Under the Tree. Een deelproject van de FRS was
eind 2017 in vlammen opgegaan. Reeds in 2017 was hiervoor
3.380 ingezameld. Samen met de opbrengsten in 2018 is, in
samenwerking met Wilde Ganzen en de Mama´s uiteindelijk ruim
14.000 naar de FRS gegaan. De acties hiervoor van het Hooghuis
te Heesch bedroegen 6.847. Door de Wilde Ganzen werd daar
vervolgens bijna 3.700 bijgedaan.
2. De reservering voor Thamsanqa omvat o.m. ruim 5.600 voor
bijdragen voor educatie, waarmee we, inclusief begrootte bijdragen
hiervoor, weer 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. Het totale vermogen is lager dan de hoogte van de
bijdragen aan de FRS voor één jaar. Hiermee zitten we onder het
streefbedrag om voor een jaar bijdragen in kas te hebben.
3. Het negatieve resultaat bestaat deels uit eind 2017 reeeds ontvangen maar nog door te betalen bedragen: Under the Tree 3.380 en
verblijfskosten vrijwilligers 670. Het resterende negatieve resultaat
wordt vooral veroorzaakt door de bewuste keus om ten laste van
de reserves bij te dragen in de kosten van de Tinkertots crèche.
4.De incidentele donaties bestonden, behalve flinke particuliere
giften, uit bijdragen van: Uden Wereldwijd
€ 1.295
Stichting M R Schreuder € 2.000

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de stichting op
info@thamsanqa.nl

