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BALANS

Activa 31-12-2016 31-12-2015

Materiel vaste activa



Inventaris (tafels en stoelen) -€                     -€                 

Financiële vaste activa:

Lening boekwinkel 20.000€               20.000€           

Liquide middelen:

Rekening courant Rabobank 3.466€                 5.778€             

Spaarrekening Rabobank 4.560€                 4.539€             

8.026€                 10.317€           

Vorderingen op korte termijn -€                     -€                 

Totaal Activa 28.026€               30.317€           

Passiva

Stichtingsvermogen: 22.079€               23.510€           

Schulden op lange termijn:

Renteloze leningen van kerken:

Gasthuiskerk 5.947€                 6.807€             

5.947€                 6.807€             

Schulden op korte termijn:

-€                     -€                 

Totaal Passiva 28.026€               30.317€           

-€                     -€                 

Toelichting

lening boekwinkel

van jaar tot jaar wordt bezien of de boekwinkel kan

aflossen

stichtingsvermogen

Het vermogen bestaat voor het overgrote deel

uit de aan de boekhandel verstrekte lening

renteloze leningen

in 2016 is er een kwijtschelding ontvangen van

€.430 voor 2015 en €.430 voor 2016

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

begroting

31-12-2016 31-12-2015 2017

Baten

Giften particulieren 8.637€                 8.329€             7.500

Giften Kerken en derden 2.817€                 3.597€             2.750

Concert 430€                    303€                

Bijdrage bovenverdieping -€                     850€                

kwijtschelding lening gasthuis kerk 860€                    -€                 430



Rente 21€                      39€                  20

12.765€               13.118€           10.700

Lasten

Ondersteuning G. Post 6.000€                 6.000€             6.000

Bijdrage huisvestingskosten winkel 6.000€                 6.000€             4.000

Bijdrage liquiditeit boekwinkel -€                     1.000€             0

verbouwing bovenverdieping 1.560€                 0

P.R. Kosten -€                     -€                 0

Algemene kosten 89€                      393€                140

Afschrijving Inventaris -€                     -€                 0

boekhoudprogramma 409€                    285€                410

Bankkosten 138€                    185€                150

14.196€               13.863€           10.700

resultaat -1.431€                -745€               0

Toevoeging aan stichtingsvermogen -1.431€                -745€               

toelichting stichting

giften particulieren

in 2016 lag het niveau van de giften door 

een eenmalige grote gift  iets hoger

giften kerken

giften waren iets hoger dan begroot

De open poort schonk daarboven 693,29 t.b.v.

kerstpakkettenactie (rechtstreeks naar de winkel)

cgk                                                 

ngk                                                  429

gkv  open poort                               836 

gkv gasthuiskerk                             340 

pkn                                                  500

gkv/ngk/cgk                                     712

concert

het trinityconcert leverde 430,00 op

bovenverdieping

de bovenverdieping is verbouwd tot woning en

wordt verhuurd. De opbrengsten hiervan vallen

binnen de exploitatie van de winkel

ondersteuning

omdat er geen sprake is van een normaal 

ondernemersinkomen ondersteunt de stichting

de eigenaar van boekhandel de Fontein

bijdrage huisvestingskosten

De stichting verleent de Boekhandel een bijdrage

voor de huisvestingskosten zolang zij niet zelf

in staat is dit voor haar rekening te nemen

bijdrage liquiditeit boekhandel

in 2016 was geen extra ondersteuning

noodzakelijk


