
ACTIVA € PASSIVA €

ING 9.081,81 Stichtingsvermogen 2.990,63

Nog te vorderen 100,00 Reservering projecten 4.750,68

Nog te betalen Trees4life 1.440,50

9.181,81 9.181,81

€ €
Gift Daklozenlunch 1.300,00 Bijdrage 960,00
Trees4Life 1.440,50 Periodieke schenkingen 800,00
Voedselbank 4.100,00 Opbrengst boekenverkoop 1.440,50
Flyers Orange the world 112,00 Opbrengst Seminar Cybersecurity 4.402,50
Betalingsverkeer 144,54 Eten uit de hoed 245,00
Afb contributie 2019/2020 30,00 Diverse giften 40,00

Positief saldo tbv projecten 760,96

7.888,00 7.888,00

Toelichting:

Algemeen:
Aan de Stichting is door de Belastingdienst de ANBI-status toegekend.
Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Balans debet:

Het saldo van de bank sluit aan met het dagafschrift
Vordering, betreft een nog nagekomen gift voor Trees4Life

Balans credit:

Er zijn dit jaar door de projectencommissie een paar projecten voorgedragen om te
steunen.
Recent is er nog een boekenverkoop geweest waarvan de opbrengst ten gunste
komt van het landelijke project Trees4Life waar twee van onze leden direct bij betrokken zijn.

Staat van baten en lasten:

Daklozenlunch:
Dit is een project dat al een aantal jaren wordt ondersteund. Daklozen in Utrecht
krijgen een gezellige lunch aangeboden. Deze wordt door de Stichting gefinancierd.
De jaarlijkse daklozenlunch die dit jaar niet als lunch kon plaatsvinden.
Er is een alternatief bedacht waarbij de vaste gebruikers een vergoeding kregen ipv een lunch.

De Voedselbank is ondersteund met een bedrag van € 4.100 dat opgehaald is met een
door twee van onze leden gegeven seminar over Cybersecurity.

Trees4Life is een landelijk project dat door onze club mede gesteund wordt

Naast deze projecten die geldelijk ondersteund zijn, ondersteunen wij ook het landelijke
project Orange the World. Een project om aandacht te vragen voor Geweld tegen vrouwen.
De kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn door d club zelf betaald.

De bijdragen zijn gekomen vanuit een aantal activiteiten zoals een verkoop
van boeken, eten uit de hoed bij enkele leden en de verzorging van een
prachtig seminar over Cybersecurity door twee van onze leden.
Onze projectencommissie heeft daar veel tijd aan besteed om dit mooie seminar neer te
zetten.

Balans Soroptimistclub Zeist e.o. 30 september 2021

Staat van baten en lasten Stichting Soroptimistclub Zeist e.o. 2020/2021


