
ACTIVA € PASSIVA €

Stichtingsvermogen 2.990,63
ING 6.680,35

Reservering projecten 3.989,72
Nog te ontvangen 300,00

6.980,35 6.980,35

€ €
Gift Daklozenlunch 1.708,16 Bijdrage 960,00
Presidents $ 100,00 Periodieke schenkingen 800,00
Voedselbank 1.000,00 Gift Algemeen fonds 500,00
St Friendships 1.000,00 Gift Dies Voedselbank 602,00
Betalingsverkeer 151,22 Eten uit de hoed 235,00

Diverse giften 510,00

Verlies tlv Stichtingsvermogen 352,38
3.959,38 3.959,38

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:

De saldi van de bank sluit aan met het dagafschrift

Balans credit:

Er is dit jaar tijdens de Dies gekozen om twee projecten te steunen naast de
jaarlijkse daklozenlunch. Dat zijn De Voedselbank in Zeist en de Stichting Firendships.
Het tekort tussen hetgeen specifiek voor dit doel is opgehaald en de bijdragen zijn
ten laste van de projectenpost gegaan
Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse lunch voor Daklozen (SNDVU). Het bedrag wordt grotendeels
gevoed uit de bijdragen. Het resterende gedeelte is ten laste van de projectenpot gekomen.

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 Voedselbank is ondersteund met een bedrag van € 1.000

De stichting Friendship heeft in Afrika voedselpakketten uitgedeeld aan
gezinnen die vanwege Corona niet meer konden rondkomen.

De Presidents $ is een gift aan de Presidente van SI International.
Dit is het afgelopen jaar een presidente vanuit Nederland geweest

De bijdragen zijn gekomen vanuit een aantal activiteiten zoals een verkoop
van boeken tijdens de Dies, eten uit de hoed bij enkele leden en een
eenmalige gift van het Algemeen Fonds voor projecten die Coronagerelateerd
waren,

Balans Soroptimistclub Zeist e.o. 30 september 2020

Staat van baten en lasten Stichting Soroptimistclub Zeist e.o. 2019/2020


