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Soroptimist International Club Scheveningen - Staat exploitatie clubaangelegenheden
Boekjaar 2019 - 2020

Baten Lasten

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

Bank IN Kas IN Vrijval res. Totaal Bank UIT Kas UIT Reservering Totaal

C - contributies leden 11.000,00€  10.250,00€  -€             -€             10.250,00€  C01 - Afdracht Unie + The Link + Int. 4.642,00€    4.551,00€    -€             -€             4.551,00€    

C - extra bijdrage leden 50,00€         14,01€         -€             -€             14,01€         C02 - Afdracht Algemeen Fonds 198,00€       -€             -€             -€             -€             

C - rente spaarrekening -€             -€             -€             -€             -€             C03 - Inauguratie nieuwe leden -€             40,00€         -€             -€             40,00€         

-€             -€             -€             -€             C04 - In & Om 220,00€       205,00€       -€             -€             205,00€       

C - donaties & legaten tbv club -€             -€             -€             -€             -€             C05 - Hotelschool 3.600,00€    3.248,25€    -€             -€             3.248,25€    

-€             -€             -€             -€             C06 - Fooien -€             -€             -€             -€             -€             

C - vrijval reservering Verjaardag -€             -€             -€             -€             C07 - Verjaardag 500,00€       135,60€       -€             -€             135,60€       

-€             -€             -€             -€             C08 - Kerstviering 400,00€       211,46€       -€             -€             211,46€       

-€             -€             -€             -€             C09 - Reservering lustrum 800,00€       -€             -€             800,00€       800,00€       

-€             -€             -€             -€             C10 - Uitgaven t.b.v. lustra -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             C11 - Sprekers, bloemen, secretariaat, etc. 200,00€       333,77€       -€             -€             333,77€       

-€             -€             -€             -€             C12 - Bankkosten 145,00€       162,13€       -€             -€             162,13€       

-€             -€             -€             -€             C13 - Nieuwjaarsviering -€             100,00€       -€             -€             100,00€       

-€             -€             -€             -€             C14 - onvoorzien 345,00€       45,00€         -€             -€             45,00€         

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             

Totaal 11.050,00€  10.264,01€  -€             -€             10.264,01€  Totaal 11.050,00€  9.032,21€    -€             800,00€       9.832,21€    

Saldo -€             431,80€       

Toelichting:

- extra bijdrage leden is o.a. bijdrage voor te laat afmelden eten en een proefbetaling voor het online betalen van bonnen tijdens het concert

- de betalingen aan de hotelschool vallen hoger uit dan men zou verwachten omdat de diners in maart, mei en juni niet konden doorgaan. Dit komt omdat

 2 diners uit voorgaande boekjaren in dit boekjaar betaald zijn en er extra geld is uitgegeven aan de vieringen van de bestuurswissel en de inauguratie

- de verjaardagsviering is niet doorgegaan, wel hebben alle leden een presentje gekregen

- de kosten voor sprekers, bloemen, secretariaat etc vallen dit jaar hoger uit dan begroot omdat vanwege een aantal verdrietige gebeurtenissen bloemen zijn gestuurd

- de bankkosten vallen hoger uit dan begroot omdat rond het concert veel betalingen hebben plaatsgevonden en veel bedragen zijn ontvangen en de bankkosten 

worden deels in rekening gebracht op basis van het aantal transacties

- de post 'onvoorzien' bestaat uit de restitutie van maaltijden

- fooien Hotelschool zitten incl. post Hotelschool
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Soroptimist International Club 

Scheveningen - Staat 

exploitatie Anbi
Boekjaar 2019 - 2020

Baten Lasten

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

Bank IN Kas IN Vrijval res. Totaal Bank UIT Kas UIT Reservering Totaal

GD - verkoop lootjes 240,00€       161,99€       -€             -€             161,99€       GD - Kosten concert -€             2.796,63€    -€             -€             2.796,63€    

GD - verkoop tassen, kaarten, etc. 500,00€       -€             -€             -€             -€             GD - Kosten Beschermde Wieg -€             879,19€       -€             -€             879,19€       

GD - fundraising concert -€             1.498,50€    -€             -€             1.498,50€    GD - Kosten Stichting Perspectief -€             1.335,79€    -€             -€             1.335,79€    

GD - fundraising Beschermde Wieg -€             2.295,32€    -€             -€             2.295,32€    

GD - Kosten fondswervende Activiteit 

4 -€             -€             -€             -€             -€             

GD - fundraising Stichting Perspectief -€             1.958,25€    -€             -€             1.958,25€    -€             -€             -€             -€             -€             

GD - donaties/fundraising van leden 1.650,00€    -€             -€             -€             -€             

GD - Giften Presidents Dollar 2019-

2020 44,00€         -€             -€             -€             -€             

GD - algemene legaten -€             -€             -€             -€             -€             GD - Giften doel In en Om 2019 341,88€       325,40€       -€             -€             325,40€       

-€             -€             -€             -€             -€             GD - Gift Keniaanse boerin -€             750,00€       -€             -€             750,00€       

GD - Donatie Ruth -€             200,00€       -€             -€             200,00€       GD - Gift Book Buddy -€             250,00€       -€             -€             250,00€       

GD - Legaat met specifiek doel 2 -€             -€             -€             -€             -€             GD - Gift Not for Sale 3.500,00€    2.480,00€    -€             -€             2.480,00€    

-€             -€             -€             -€             -€             GD - Gift Beschermde Wieg -€             2.500,00€    -€             -€             2.500,00€    

GD - vrijval Alg. eigen vermogen goede 

doelen -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

GD - vrijval legaat Noor van der Stijl -€             -€             -€             350,00€       350,00€       -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

-€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Totaal 2.390,00€    6.114,06€    -€             350,00€       6.464,06€    Totaal 3.885,88€    11.317,01€  -€             -€             11.317,01€  

Saldo 1.495,88-€    4.852,95-€    

Toelichting:

In het boekjaar 2019-2020 is meer uitgegeven aan goede doelen dan is binnengekomen. Dit komt door:

- De kosten van het concert en gift voor NfS vallen in dit boekjaar terwijl de meeste inkomsten vorig boekjaar zijn binnengekomen 

- Tegenover de gift aan het goede doel van In en Om staan geen inkomsten en komt uit de algemene middelen

- Tegenover de gift aan het goede doel voor de Keniaanse boerin staan geen inkomsten en komt uit de algemene middelen

- Tegenover de gift aan het goede doel voor Book Buddy staan geen inkomsten en komt uit de algemene middelen

- Euro 250 voor Stichting Perspectief (vrouwenopvang) komt uit de eigen middelen

- Voor de Beschermde Wieg is netto Euro 1.578,12 (inclusief de lootjesverkoop) opgehaald. Er is Euro 921,88 extra gegeven omdat er geld overbleef 

van diners bij de hotelschool die niet konden plaatsvinden

- De donatie van Ruth is gereserveerd voor het goede doel van het jaar 2020-2021

- Vorig boekjaar was het saldo van de goede doelen Euro 4.600 positief vanwege de inkomsten voor het concert die voor 1 oktober 2019 binnen zijn gekomen
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Soroptimist International Club Scheveningen - Balans
Boekjaar 2019 - 2020

Balans per 1 oktober 2020

Activa Passiva

Saldo Betaalrekening 10.393,30€  C - Alg. eigen vermorgen Club 5.113,76€    

Saldo Spaarrekening 3.038,09€    C - Reservering In & OM -€             

C - Reservering Lustrum 3.200,00€    

Correctie voorgaande jaren 35,01€         C - Reservering verjaardag -€             

C - Legaat Riek Scheffers -€             

-€             

GD - Alg. eigen vermogen goede doelen 5.152,64€    

GD - Legaat Noor van der Stijl -€             

GD - Legaat met specifiek doel 2 -€             

-€             

GD - reservering St. Leergeld -€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

-€             

Transfer Kas-Bank vv

Totaal 13.466,40€  Totaal 13.466,40€  

Saldo -€             

Toelichting:
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