
  Financieel jaarverslag 2021 
 

 Verlies- en winstrekening 
 

    
Lasten  

rekening 
2020 

rekening 
2021   

Baten 
rekening 

2020 
rekening 

2021 

kosten activiteiten 1.229,50 2.949,81   inkomsten activiteiten  1.451,10 4.983,69 

kosten herinrichtings-
plannen 

0,00 37.630,62   
tegemoetkoming CvK 
herinrichtingsplannen  

0,00 34.568,12 

overige kosten 318,54 426,36   opbrengst donateurs 2.395,00 2.395,00 

afschrijving  66,55 66,55   giften  110,00 375,00 

resultaat  2.341,92 1.249,41   overige inkomsten  0,41 0,94 

              

Totaal  3.956,51 42.322,75   Totaal 3.956,51 42.322,75 

       

       Balans  
     

Activa 
rekening 

2020 
rekening 

2021   
Passiva 

rekening 
2020 

rekening 
2021 

bank  11.186,66 9.998,87   eigen vermogen 5.552,86 6.802,27 

beachflags 266,20 199,65   lening CvK 4.400,00 3.850,00 

te ontvangen bedragen 0,00 453,75   reservering subsidiebedrag 1.500,00 0,00 

              

        
 

    

Totaal 11.452,86 10.652,27   Totaal  11.452,86 10.652,27 

 
Toelichting 
 

Algemeen 
In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd/gefaciliteerd: 

   - 7 januari: bijeenkomst “Er reed een trein naar Sobibor”  
 - 10 september: symposium “De problematiek van het Veenwiedegebied”  
 - 30 oktober: ledenbijeenkomst Probus club Skarsterlân 
 - 13 november: Torenfeest  
 - 10 december: uitreiking Vredeman de Vriesprijs 2021  
      

Toelichting Verlies- en winstrekening 
 Kosten activiteiten € 2.949,81 

Betreft drukwerk- en promotiekosten, kosten muzikanten, catering, vergoedingen aan PG Joure c.a. voor gebruik 
kerk en overige onkosten activiteiten. 
 

Kosten herinrichtingsplannen € 37.630,62 
Kosten Architectenteam, SBKG-Noord-Nederland, presentatiekosten en overige onkosten.  
 

Overige kosten € 426,36 
Kosten domeinverlenging website, kantoorartikelen, bankkosten, attentie afscheid bestuurslid en attentie 
gastvrouw. 
 

Afschrijvingskosten € 66,55 
Betreft afschrijvingskosten aanschaf beachflags. 
 
 



Resultaat € 1.249,41 
Positief saldo van inkomsten minus uitgaven.  

 
 
Inkomsten activiteiten € 4.983,69  

Opbrengst georganiseerde en gefaciliteerde activiteiten vermeerderd met restant van in 2020 ontvangen en 
gereserveerd subsidiebedrag voor te organiseren concert in 2021 ad € 1.500. 
Voor de gefaciliteerde activiteit op 10 december is een factuur ad € 453,75 aan de stichting overgemaakt in 2022.      
 

Tegemoetkoming CvK herinrichtingsplannen € 34.568,12 
Van het College van Kerkrentmeesters PG Joure c.a. heeft de stichting een tegemoetkoming ontvangen voor de 
kosten van de herinrichtingsplannen. 
 

Opbrengst donateurs € 2.395,00 
De stichting heeft 64 donateurs. 

 

Giften € 375,00 
Ontvangen giften in 2021.   
 

Overige inkomsten € 0,94 
Betreft ontvangen rente. 

 
 

Toelichting Balans 
Bank € 9.998,87 
Betreft het eindsaldo van de bankrekeningen op 31 december 2021. 

 

Beachflags € 199,65 
In 2019 zijn twee beachflags aangeschaft. De investering wordt in 5 jaar afgeschreven.  

 
Te ontvangen bedragen € 453,75 
Voor de gefaciliteerde activiteit op 10 december is een factuur ad € 453,75 in 2022 aan de stichting overgemaakt.   

 
Eigen vermogen € 6.802,27  
Is het verschil tussen bezittingen en schulden.  

 
Lening CvK € 3.850,00 
Van het College van Kerkrentmeesters PG Joure c.a. is in 2018 een renteloze lening van € 5.500,00 ontvangen voor 
het ontwikkelen van activiteiten. Deze lening dient in 10 jaar te worden afgelost. 
In 2021 is € 550,00 afgelost. 
 

Reservering subsidiebedrag € 0,00 
Het restant van in 2020 ontvangen subsidiebedrag van gemeente De Fryske Marren en OPA is in 2021 ingezet  
voor het op 13 november georganiseerde Torenfeest.  
 
 
 


