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Financieel jaarverslag 2014 
Penningmeester: Mark Post 

 

Het financiële jaar van de stichting loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuursjaar begint 

in maart, vandaar dat dit in dit jaarverslag niet alle uitgaven weergeven zijn die in bestuur Maarten 

Duijnisveld zijn gedaan.  

1 Balans 

In tabel 1.1 is de beginbalans, de balans op 1 januari 2014 weergeven. In tabel 1.2 de eindbalans.  

 

Tabel 1.1: Beginbalans 2014, 1 januari. 

Beginbalans 2014 
Debet Credit 

Betaalrekening  € 27.496,61  Crediteuren  € 16.864,82  

ASN sparen  € 22.226,95 Reservering projecten  € 27.968,09  

Kas  €        57,60  Reservering overhead  €   2615,57  

Bezittingen  €   1.173,26     
 Reservering 
StuDevelopment  €       143,99 Eigen vermogen  €   1.836,33  

Totaal  € 51.152,03  Totaal € 51.152,03 

Tabel 1.2: Eindbalans 2014, 31 december. 

Eindbalans  2014 
Debet Credit 

Betaalrekening  € 9.098,40  Crediteuren  € 12.258,75  

ASN sparen  € 32.601,48 Reservering projecten  € 23.686,06  

Kas  €       57,60  Reservering overhead  €   1998,32  

Debiteuren  €       95,78 Reservering StuDevelopment 
 €   2.722,68 
€    227,15 

   
Reservering Symposium                           
Eigen vermogen  €   1.836,33  

Bezittingen  €   782.18    

Totaal   Totaal  

 

 

Hieronder een korte uitleg over de belangrijkste punten: 

 Reservering StuDevelopment: Er was in het vorige jaar al meer geld aan StuD projecten 

gegeven dan dat er was, op 14-02-14 is die pot voor de laatste keer aangevuld met € 

10.000 aangezien dat fonds opgeheven is. 

 Reservering overhead: Door sponsoring van StuD en een partnerovereenkomst met 

Studium Generale is er veel geld binnengekomen. Dit geld was bedoeld om onder andere 

kosten van website, de bank en evenementen van te betalen. Doordat niet al het geld 

hiervan is opgemaakt, is de reservering overhead toegenomen. Deze post kan in 2014 of 

jaren erna nog worden gebruikt om kosten anders dan projecten mee te financieren. 

Helaas is SG geen sponsor meer voor ons voor de overhead maar willen ze gelukkig nog 

wel activiteiten sponsoren. 
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2 Resultatenrekening 

In tabel 2.1 is de resultatenrekening van 2014 weergeven. 

 

Tabel 2.1: Resultatenrekening 2014. 

Resultatenrekening 

  Debet Credit 

Inkomsten     

Maandelijkse donaties        € 13.861,00  

Inkomsten ongebruikelijk   

           € 135,25  
 

Partners            €   2053.41  
Uitgaven     

Projecten 
 €      12.143,03  
   

Overhead  €      138,78   
Evenementen  €      700,89    
Bankkosten  €      683,61   
Website  €      621,78   

Winst/Verlies     
Toename reservering overhead  €   43,35   
Toename reservering projecten  €   1.717,97   

Totaal   € 19.312,67  € 19.312,67  

2.1 Maandelijkse donaties  

De maandelijkse donaties zijn de inkomsten ten bate van projecten die we maandelijks 

incasseren. In figuur 2.1 is een grafiek weergeven met het aantal donateurs. In figuur 2.2 is het 

effectief bedrag per maand weergeven.  

In totaal is in 2014 een bedrag van €13,861,- binnengekomen van donateurs. Dit is exclusief de 

maand december, dit bedrag is pas in Januari op de rekening gekomen. 

 

 

Figuur 2.1: Binnengehaalde bedrag per maand
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Begin 2014 waren er rond de 610  effectieve donateurs, in december waren dit er rond de 580. 

Het aantal donateurs is dus gedurende het jaar redelijk gedaald Het bestuur heeft dit jaar niet als 

prioriteit gehad om nieuwe donateurs binnen te halen, omdat er genoeg geld van de donaties 

binnenkomt om de projecten te kunnen sponsoren. We zagen daardoor een trend van sponsoren 

van het eerste uur die afgestudeerd zijn en er mee stoppen. Ook zien we dat door het nieuwe 

SEPA systeem er meer mensen zijn  die incasso’s blokkeren waardoor er ook meer donateurs 

‘’verwijderd’’ zijn omdat een teruggekomen incasso veel geld kost. 

 

 

2.2 Inkomsten ongebruikelijk 

Inkomsten ongebruikelijk zijn de inkomsten die van tevoren niet waren verwacht. In 2014 Was er 

een onverwachte meevaller doordat volleybal vereniging Punch voor ons geld had ingezameld. 

Dit was een bedrag van € 135,25. 

2.3 Projecten 

Dit jaar is Marloes druk bezig geweest met de projecten. Dit zorgde voor een paar hele mooie 

waar veel geld aan uitgegeven is. Toch is er afgelopen jaar winst gemaakt op projecten. Dit komt 

onder andere omdat er van veel projecten in 2015 pas het geld is overgemaakt. 

In tabel 2.4 is een tabel weergeven waarin de resultatenrekening ten bate van de projecten is 

weergeven en in figuur 2.4 is dit te zien in een diagram. 

 

Tabel 2.4: Resultatenrekening projecten 

Resultatenrekening projecten 
  Debet Credit 

Inkomsten     

Maandelijkse donaties    € 1.3861,- 

Uitgaven     

Soil  €      400,00   

Jumbo  €   1.000,00   

Comet-ME (oud)  €        66,27   

Teamplars  €      595,00    

Sigma  €      139,19   
Entrepreneurship for sudanees 
Refugees  €   1.200,00    

Clusterproject Kenia Stenfert  €      800,00    

Greenport  €      500,00    

Dragonfly  €   1.045,75    

Project Tanzania-FT Kilimanjaro €       500,00  

Greenhouse €       500,00  

Water for the Philippines €    4.000,00  

Torrefaction for rural communities €    1.396,82  

Winst     

Toename reservering projecten  €   1.717,97   

Totaal  € 1.3861,-  € 1.3861,- 
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2.4 Overhead 

Om S4S als stichting draaiende te houden en te laten groeien, worden kosten gemaakt zoals 

bijvoorbeeld promotiemateriaal. Deze onkosten worden niet betaald van de donateursgelden, 

maar door inkomsten van partners en de rente van de spaarrekening. 

Een overzicht van de uitgaven voor de overhead is weergegeven in tabel 2.5. Ook dit jaar is 

promotiemateriaal weer een grote post; hierdoor krijgt S4S meer naamsbekendheid en zo dus ook 

meer projecten, donateurs en mensen die naar de evenementen komen. 

 

Tabel 2.5: Uitgaven Overhead. 

Uitgaven Overhead 
  Debet Credit 

Inkomsten     

Rente spaarrekening    €    374,53 

Uitgaven     

Promotiemateriaal  €      979,54    

Borrels  €      102,29   

Geschenken  €          8,99    

Parnters uitgaven  €        15,00    

Onvoorziene kosten  €        30,44   

Totaal  €      761,73   

 

2.5 Evenementen 

In principe financiert SG de kosten van een evenement. Dit moet wel voor het evenement 

aangevraagd worden. 

2.6 Bankkosten  

Om bij ABN Amro te kunnen internetbankieren en om te kunnen incasseren bij de donateurs van 

S4S, brengt ABN Amro kosten in rekening. Deze kosten hangen voor een deel ook af van de 

hoeveelheid donateurs.  Dit jaar bedroeg het in totaal €683,61. Aangezien dus deze kosten 

gemaakt worden voor de donateurs is besloten dat dit bedrag gaat vallen onder de 

projectengeld aangezien het anders geld kost als S4S om donateurs te hebben. 

 

 

2.7 Website 

Tremani onderhoud voor S4S de website. Elk jaar wordt boekhoudkundig een deel van de kosten 

van de bouw van de website afgeschreven (voor vijf jaar). Verder bestaan de kosten uit 

onderhoud aan de website en eventuele aanpassingen. Dit jaar kostte dit € 621,78.  
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3 Conclusie en opmerkingen 

 

- Op dit moment is dus geen sponsor meer voor de Overheadkosten. Gelukkig is er nog 

een beetje geld beschikbaar zodat de zorgen niet te groot zijn maar wel is het goed om 

hier binnenkort toch een sponsor voor te hebben. 

- De bankkosten gaan dit jaar dus af van de donateursinkomsten. Dit omdat een donateur 

veel geld kost en anders S4S “verlies”’ draait op een donateur. 

 

 


