Jaarcijfers 2017 Stichting Ons Huis Culemborg
Overzicht uitgaven en inkomsten
Realisatie 2017

Realisatie 2016

Uitgaven
Retraites
Gebedsavonden
Ondersteuning

derden

Ontmoetingen
Boekje Clary

{ 4.234,56

{ 4.373,77

{O,OO

{ 81,65

{ 25,00

{ 2.000,00

{ 35,00

{ 617,99

{ 1.499,97

{ 0,00

{ 200,47

Autokosten

{ 2.545,94

{ 431,01
{ 2.723,44

Onbelaste vergoedingen

{ 1.500,00

{ 1.896,00

Kantoorkosten / website

c 2.032,74

{ 122,88

{ 123,44

{ 123,44

Bestuurskosten

Verzekeringen
Totaal uitgaven

€ 12.197,12

€ 12.370,18

Inkomsten

c 474,00

{ 118,50

{ 1.120,78

{ 1.471,72

Rente / bankkosten

{ 5,58

{ 288,16

Donaties / Schenkingen

{ 0,00

{ 418,00

Individuele gesprekken
Privegebruik auto

€ 1.600,36

€ 2.296,38

-€ 10.596,76

-€ 10.073,80

ABN/AMRO 54.85.94.201

{ 725,36

{ 367,50

ABN/AMRO 60.53.12.931

{ 72.007,37

{ 82.913,61

Vooruit ontvangen

{ 0,00

Nog te betalen

{ 0,00

{O,OO
€O,OO

{ 25,39

{ 73,77

Totaal inkomsten
Resultaat

Balansgegevens

Nog te ontvangen

-€ 10.596,76

-€ 10.073,80

Kapitaal per 1 januari

€ 83.354,88

€ 93.428,68

Kapitaal per 31 december

€ 72.758,12

€ 83.354,88

Controleberekening

{ 10.596,76

{ 10.073,80

Resultaat lopend jaar

Toelichting op Jaarcijfers 2017
De door Ons Huis georganiseerde

retraites werden in 2017 iets

minder bezocht, vooral de februari versie. Het totale bedrag
besteed aan Retraites is ongeveer gelijk gebleven omdat er nu
Retraites

vaker op individuele

Gebedsavonden

In 2017 geen kosten in rekening gebracht

Ondersteuning

basis een retraite wordt gesubsidieerd.

Er zijn geen aanvragen gedaan, enkel een kleine gift.

derden

Kosten van individuele

retraites zijn nu onder retraites

opgenomen.

Ontmoetingen

In december 2017 is een nieuw boekje van Clary gereed
gekomen.Er zijn 300 exemplaren gedrukt en er zijn er nog ca 250
beschikbaar per eind 2017. Alle kosten zijn op 2017 geboekt.

Boekje Clary

Als kerstattentie

is gekozen voor het boekje van Clary. Hiervan zijn

de kosten reeds onder 'Boekje Clary' opgenomen.

Bestuurskosten
Onbelaste vergoedingen

/

Er zijn dit jaar geen onbelaste vergoedingen

Donaties en Schenkingen

verstrekt en ook geen gerelateerde

Kantoorkosten

onderhouden.

aan het bestuur

donaties ontvangen.

De website is volledig nieuw opgezet en wordt nu door Claudia
/ website

Er zijn dit jaar redelijk veel bijdragen voor individuele gesprekken
Individuele gesprekken

binnen gekomen.
De lage rentestand

Rente / bankkosten

levert steeds minder rente op. Het dekt nog

net de kosten van de bank.

