FINANCIEEL VERSLAG 2019
Jan P.G. van Ooijen Stichting
RSIN: 809492507
KvK nummer: 32083040

Balans per 31 december 2019 (in euro’s)
Activa

31-12-19

Bank

51.482,46

Totaal

51.482,46

Passiva
Vermogen per 1 jan.'19
Saldo boekjaar
Eigen vermogen

31-12-19
52.996,47
- 1,514,01
51.482,46

51.482,46
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Staat van baten en lasten 2019 (in euro’s)
Baten
2019 gerealiseerd

2019 begroot

Rente

0

-

TOTAAL BATEN

0

0.00

2019 gerealiseerd

2019 begroot

Bankbijdrage
Onkosten/reizen en telefoon
Vergadering/restaurant (4X)
Website
Lidmaatschap/NDF

120
0
802.00
67.01
525

-

TOTAAL LASTEN

1514.01

-

1514.01

-

Lasten

NADELIG SALDO

Verwerking nadelig saldo
Onttrekking eigen vermogen

1514.01

Kasstroomoverzicht (in euro’s)
2019
- 1514.01

Besteedbaar vermogen
Mutatie kassaldo (ABN-AMRO)

- 1514.01
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Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving opgestelde
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder
winststreven’.
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Bank
Betreft het saldi van rekeningnummer
843045272 (ABNAMRO) en 413098346 (ABNAMRO)
Eigen vermogen
Het vermogen is besteedbaar voor realisering van de doelstellingen van de stichting.
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Voor het jaar 2019 is geen begroting opgesteld.
BATEN
- Rente
Betreft de creditrente op de bankrekeningen. Er is over 2019 geen rente ontvangen
LASTEN
- Bankkosten
Maandbijdrage ABNAMRO producten
- Contributies
Nederlandse Diabetes Federatie € 525,00.
Vergadering/restaurant (x)
Betreft kosten bestuursvergadering: In 2019 zijn kosten gemaakt ten bate van
bestuursvergaderingen/overleg met derden
VERWERKING NADELIG SALDO
Het nadelig saldo 2019 wordt onttrokken aan het eigen vermogen.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst en besteding van liquide middelen. Dit
overzicht verklaart de verschuivingen die gedurende het boekjaar zijn opgetreden in de balans.
De liquiditeitspositie is in het jaar 2019 afgenomen met € 1514.01
als gevolg van de afname van het eigen vermogen met eenzelfde bedrag.
Website
In 2019 zijn kosten gemaakt voor het website abonnement en voor laten plaatsen jaarverslag 2018.
Beloning bestuursleden
Per ultimo 2019 is sprake van drie bestuursleden. De totale onkostenvergoeding over 2019 bedroeg
€0,00.

Amsterdam, 20-04-2021
E.W. Meesters, penningmeester
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