Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Verlies - winst rekening
2019

Bijdrage van Vrienden
Overige inkomsten
Som van de inkomsten

2018

inkomsten
2019
€ 13.355,00

uitgaven
2019

€ 13.355,00

inkomsten
2018
€ 13.697,50

uitgaven
2018

€ 13.697,50

Bankkosten
Bijdrage Stichting Oranjewoud Festival
Acties voor vrienden
Overige organisatiekosten
('18/'19 boeking incorrect)
Som van de bedrijfslasten

€
186,70
€ 15.000,00
€
250,08
€
136,92
€
100,00
€ 15.673,70

€
197,16
€ 15.000,00
€
227,50
€
393,63
€
390,00
€ 16.208,29

Resultaat

€ -2.318,70

€ -2.510,79

Balans
31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

€

-

€
€

Totale Activa

-

1.883,75

€ 4.202,45

€ 1.883,75

€ 4.202,45

Passiva
Vermogen
Beginvermogen
Saldo

€ 4.202,45
€ -2.318,70

Totale Passiva

€ 6.713,24
€ -2.510,70
€ 1.883,75

€ 4.202,45

KvK nummer 54513138 RSIN nummer 851334350

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019 VAN Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Algemeen
Doel
De stichting heeft ten doel:
a. het steunen van de Stichting Oranjewoud Festival, statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen, ingeschreven
in het handelsregister onder dossiernummer 51205335;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Alle bedragen luiden in
euro`s.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
Vorderingen.
Er zijn geen vorderingen.
BALANS
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Geen.
UITGAVEN EN INKOMSTEN
Bijdrage van vrienden.
Dit betreft jaarlijkse bijdragen van Vrienden, inclusief de jaarlijkse schenkingen en eenmalige giften.
Acties voor Vrienden.
Bijdrage verstrekt voor de programmering in de proeftuin.
Overige organisatiekosten.
Deze kosten zijn dit jaar wederom lager doordat we minder drukwerkkosten hebben gehad en de vriendenspeld in
2017 in een grote oplage is aangeschaft.
Boeking incorrect 2018
Een bedrag dat gestort moest worden op de rekening van Stichting Oranjewoud kwam in 2018 abusievelijk bij ons
terecht. In 2019 betreft het een storneren.
Bijdrage aan Stichting Oranjewoud Festival
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van €7500 die wordt gegeven aan de Stichting, conform het doel van de
Steunstichting en daarbij hebben we op verzoek van Stichting Oranjewoud Festival nogmaals €7500 kunnen
bijdragen om een te kort aan te vullen.
Negatief resultaat
Door het honoreren van het verzoek van Stichting Oranjewoud Festival tot het verhogen van onze bijdrage ten
behoeve van de programmering in de proeftuinis een negatief saldo gerealiseerd.
Oranjewoud januari 2020
H. Leffering (penningmeester Stichting Vrienden Oranjewoud Festival)
(M.i.v 2020 is het penningmeesterschap overgedragen aan K. Waar.)

