Resultaten 2020

Balans per 31-12-2020

Inkomsten
Particuliere donaties vast					
Waarvan voor de Tinkertots creche
€ 1.020
Particuliere donaties incidenteel
Waarvan voor de Tinkertots creche
€ 2.500

Activa
Bank						€ 22.483,09
Vooruitbetaalde bijdrage		
€
498,23
							
Totaal						€ 22.981,32
				
Passiva
Reserveringen voor Thamsanqa
€ 20.955,42
Reservering Tinker Tots creche		
€ 1.315,64
Reservering voor kosten		
€
260,46
Saldo verkopen kaarten/merchandise etc. €
171,79

€ 11.870,00
€ 15.405,25

Corona hulp actie							

€

Subsidie								
								
Totaal								

€

Uitgaven
Bijdragen FRS voor Thamsanqa
			
Bijdragen FRS voor Tinkertots creche
Kosten Thamsanqa.nl						
Afdracht Wilde Ganzen ivm coronactie			
		
									
Positief resultaat (toename vermogen)			

4.280,00

3.260,00
		
€ 34.815,25

€ 21.745,81
€ 4.091,78
€
623,20
€ 4.001,99
€ 30.462,78
€

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Stichting Thamsanqa.nl
via info@thamsanqa.nl

4.352,47

Reservering coronahulp
€
278,01
								
Totaal vermogen			
€ 22.981,32
Toelichting:
1. De reservering voor Thamsanqa omvat o.m. ruim € 10.000 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 iets lager dan de hoogte van de bijdragen aan de
FRS voor één jaar. Hiermee zitten we iets boven het streefbedrag om
voor een jaar bijdragen in kas te hebben.
2. De incidentele donaties bestonden, behalve flinke particuliere giften (vaak tgv verjaardagen etc. en de bijdragen op grond van fiscale
contracten, uit bijdragen van:
RK Parochie H Martinus
€ 963,50
Opbrengst kerstdonaties HAS € 946,00
Uden Wereldwijd
€ 1.300,00
Stichting M R Schreuder
€ 2.000,00
NN
€ 3.000,00
3. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door meer incidentele donaties dan begroot, hetgeen ons in staat stelde om de
reservering voor educatieve doeleinden weer op het gewenste niveau
te brengen.

