Balans per 31.12.2018
WERKELIJK
31-12-2018

Balans per
ACTIVA

WERKELIJK
31-12-2017

Inventaris
Diverse vorderingen
Geldmiddelen
Totaal
PASSIVA

€ 10,00
€ 742,60
€ 34.555,07
€ 35.307,67

€ 8,00
€ 23,05
€ 30.391,22
€ 30.422,27

Algemene reserve

€ 30.096,52

€ 25.247,56

Voorzieningen
Diverse korte schulden
Totaal

€ 5.000,00
€ 211,15
€ 35.307,67

€ 5.000,00
€ 174,71
€ 30.422,27

Baten en lasten 2018
2019
BATEN LASTEN

BEGROTING
2019

Boekjaar 2018
WERKELIJK
2018

2017

BEGROTING
2018

WERKELIJK
2017

BATEN
€ 12.500,00
€ 3.200,00
€ 0,00
€ 15.700,00

€ 10.230,10
€ 4.241,40
€ 0,00
€ 14.471,50

€ 12.500,00
€ 3.200,00
€ 0,00
€ 15.700,00

€ 12.534,46
€ 3.272,80
€ 23,05
€ 15.830,31

algemene kosten

€ 1.825,00

€ 1.181,08

€ 2.075,00

€ 1.966,45

uitkeringen stille hulp

€ 2.500,00

€ 1.401,75

€ 2.500,00

€ 681,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.580,00

uitgaven kledingbank

€ 1.250,00

€ 854,35

€ 1.250,00

€ 975,75

uitgaven Utjouwer

€ 9.500,00

€ 7.539,87

€ 9.750,00

€ 9.981,62

€ 15.075,00

€ 10.977,05

€ 15.575,00

€ 17.184,82

€ 625,00

€ 3.494,45

€ 125,00

€ -1.354,51

€ 3.494,45

€ 125,00

€ -1.354,51

Algemene giften
"Geoormerkte" giften
rente
Totaal ontvangsten

LASTEN

uitgavent.b.v. paas- en kerstpakketten

Totaal uitgaven

Saldo
Paaspakketten

Resultaat

€ -4.125,00

€ -3.500,00

Jaarverslag stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân 2018
Het bestuur van de stichting diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van alle
kerken uit de voormalige gemeente Skarsterlân.
Voedselbank De Utjouwer
De voedselbank heeft aan het eind van 2018 rond de 65 klanten. In 2019 verwachten we weer een lichte
stijging door de verruiming van de toekenningscriteria.
Kledingbank
In 2018 kon er op vertoon van de voedselbankpas ook weer kleding door onze cliënten worden gehaald bij de
Stg. Skarsterlân Roemenië. Er is door ca. 25 cliënten van deze “dienst” gebruik gemaakt. Dus helaas nog steeds
betrekkelijk weinig kleding gehaald ondanks herhaaldelijke mededelingen naar de klanten.
Stille hulp
Er zijn 9 aanvragen geweest.
Computerproject
Er zijn dit jaar slechts 6 computers uitgegeven. Er is één laptop tijdelijk uitgeleend.
Kerstpakkettenactie
Er zijn dit jaar 95 pakketten rondgebracht en er is €360,= aan giften binnengekomen. De organisatie is heel
goed verlopen mede dank zij de hulp van de vrijwilligers en van Miks Welzijn.
DE punten
Er zijn 960.000 DE punten ingezameld. Dit houdt in dat we weer zo’n 1700 DE koffiepakken kunnen
verwachten.

februari 2019
Gerben van Houten
secretaris

