VERENIGING VRIENDEN VAN HET

Jan Pietersz. Huis

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)
ACTIVA

2013

2012

€

€

Voorraad penningen
Lening Stichting Jan Pietersz. Huis
Nog te ontvangen rente
ING-bank
,,
= deposito
,,
= vermogen spaarrekening
,,
= zakelijke spaarrekening

p.m.
50.000,00
-,-6.532,49
-,-465.000,00
16.000,00
537.532,49

p.m.
50.000,00
13.485,33
1.079,51
450.000,00
-,-27.500,00
542.064,84

PASSIVA

2013
€
537.532,49
-,-537.532,49

2012
€
542.064,84
-,-542.064,84

Eigen vermogen
Vooruit ontvangen/nog te betalen

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (2012)
Baten (in €)
Contributies 2013 = 100 leden
Nagekomen contributie van 2012 (2011)
Contributies: 209 resp. 202 student-leden
Rente ontvangen

Lasten (in €)
Bijdrage Kamer van Koophandel
Acceptgirokaarten
Portokosten
kosten folder/website
Kosten jaarvergadering
Bankkosten
Administratie/Secretariaatskosten

-,--,--,-272,25
-,-106,59
170,00
548,84

Eenmalige extra lasten
Renovatie kantoorruimte Barndesteeg
Inrichtingskosten kantoor Stichting

Batig saldo boekjaar

4.670,00
-,-3.195,00
1.898,77
9.763,77

6.580,00
7.167,28
13.747,28

minus € 4.532,35

6.235,88 (2012 = 131 leden)
135,00
3.030,00
13.537,17
22.938,05

35,08
120,31
201,90
804,22
190,00
157,35
1.494,75
3.003,61

-,--,-0,00
plus € 19.934,44

VERENIGING VRIENDEN VAN HET

Jan Pietersz. Huis
Toelichting op de balans per 31/12/2013
N.B. Met de opstelling van de jaarrekening over 2013 is er voor gekozen om voortaan jaarlijks
alleen nog de feitelijk ontvangen rentes en contributies in de balans en baten/lasten rekening op te
nemen en derhalve de nog te ontvangen c.q. nagekomen gelden achterwege te laten. Dit betekent
dat de vergelijking tussen 2012 en 2013 dit maal een vertroebeld beeld geeft.
Omdat per ultimo 2012 een post ´nog te ontvangen rente´ staat van € 13.485,33, dat feitelijk op de
rekening is ontvangen in 2013, hebben wij om het recht te zetten, over 2013 aan ontvangen rente
slechts de extra ontvangen rente voor een bedrag vermeld ad € 1.898,77 ; Feitelijk was in 2013 een
bedrag aan rente ontvangen van € 15.384,10 (minus € 13.485,33 = € 1.898,77).
Als gevolg van deze rechtzetting is door de eenmalige lage rente-ontvangst het batig saldo over
2013 negatief, doch hiermee is het eigen vermogen van de vereniging nu meer transparant.

Amsterdam, 31 oktober 2014

Toelichting op de balans per 31/12/2012
Voorraad penningen p.m.
Een specificatie van de nog aanwezige penningen is in de administratie aanwezig.
Eigen vermogen
Saldo per 31.12.2011
Bij: giften
Bij: saldo boekjaar
Af: verbouwkosten Bethaniënklooster

€ 532.179,71
350,00
19.934,44
552.464,15
10.399,31
542.064,84
========

