Jaarrekening 2011
Stichting “The Butterfly Basket”
Rotterdam – Ringdijk 84
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1

Opdracht

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de leiding van de stichting verstrekte
gegevens waarbij de ABN AMRO bestuursrekening als uitgangspunt geldt. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

2

Dechargeverklaring

Hierbij ontvangt u ook een dechargeverklaring, waarmee u door ondertekening de
jaarrekening goedkeurt en tevens de penningmeester decharge verleent voor het gevoerde
financieel beheer.

3

Balans per 31 december 2011

Vordering

4

2011
€
€ 830

Eigen vermogen

2011
€
€ 1.559

Liquide middelen

€ 4.879

Kortlopende schulden

€ 4.150

Totaal activa

€ 5.709

Totaal passiva

€ 5.709

Toelichting op de balans

Activa:
Vorderingen
- De vordering van € 830,- heeft betrekking op 20% van het toegekende bedrag vanuit het
Johanna Kinderfonds. Dit bedrag kan geïncasseerd worden zodra 80% van het toegekende
bedrag is besteed.
Liquide middelen
- De liquide middelen is de stand van de ABN AMRO bestuursrekening per 31-12-2011.
Passiva:
Kortlopende schulden
- De kortlopende schuld van € 4.150,- heeft betrekking op de verplichting om dit bedrag in 2012
aan drukkosten voor de toolkit te besteden.
Eigen vermogen
- Het eigen vermogen van € 1.559,- is vrij besteedbaar in het kader van de doelstellingen van
de stichting.
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Staat van baten en lasten 2011

Baten
Donaties
Subsidies
Acties
Startkapitaal

€ 150
€ 3.320
€ 1.244
€ 2.872

Totaal
Lasten

€ 7.586
Verblijfskosten Vietnam 2011
Reiskosten Vietnam 2011
PR
Sponsoracties
Training
Administratie stichting
Website
Onkosten

€ 466
€ 1.813
€ 141
€ 23
€ 96
€ 57
€ 54
€ 58

Totaal

€ 2.707

Saldo

€ 4.879
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Toelichting op staat van baten en lasten

6.1

Baten
-

Donaties:
In 2011 zijn er drie donateurs geweest.

-

Subsidies:
De post subsidie bestaat uit een voorschot van 80% (€ 3.320,-) van de totale subsidie
ontvangen van het Johanna Kinderfonds Stichting t.b.v. drukkosten voor het lesmateriaal/
toolkit.

-

Acties:
In april 2011 is er een sponsoractie uitgevoerd binnen Rijndam met een opbrengst van € 598,.
Dit bedrag is door de directie van Rijndam verdubbeld. Daarnaast is er een armbandjesactie
uitgevoerd. Tot op heden heeft deze actie 47,50 euro opgebracht .t.b.v. de stichting.

-

Startkapitaal:
2011 is gestart met een vermogen van € 2.872,. Dit bedrag is een saldo uit voorgaande jaren,
voordat The Butterfly Basket een officiële stichting werd.

6.2

Lasten
-

Verblijfskosten Vietnam 2011:
Deze post heeft betrekking op de kosten die tijdens het verblijf in Vietnam zijn gemaakt voor
overnachtingen, visum en onkosten.

-

Reiskosten Vietnam 2011:
Deze post omvat de vliegtickets en de taxi kosten t.b.v. het verblijf in Vietnam.
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-

PR
Binnen deze post zijn kosten geadministreerd die betrekking hebben op draagvlakvergroting
voor de stichting.

-

Sponsoracties
In 2011 zijn er kosten gemaakt in Vietnam t.b.v. de armbandjesacties.

-

Training
Binnen deze post worden kosten geadministreerd die betrekking hebben op het train-thetrainer concept. Het bedrag is opgebouwd uit de kosten voor de tolk en het materiaal dat
gekocht is in Vietnam.

-

Administratie Stichting
De maandbijdrage voor de ABN AMRO bestuursrekening (€ 1,25) wordt geadministreerd
binnen deze post. Daarnaast omvat deze post de KvK heffing en banktransactiekosten.

-

Website
Hier worden kosten geadministreerd met betrekking tot de website.

-

Onkosten
Binnen deze post worden onkosten genoteerd. In 2011 waren dit de kosten voor diner tijdens
bestuursvergaderingen.
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Dechargeverklaring

Betreft: Decharge jaarrekening 2011

-

Voordelig resultaat van € 4.879,Vermogen per 31-12-2011 na bestemming van dit resultaat van €1.559,Balanstotaal van €5.709,-

Het bestuur van de stichting heeft deze cijfers goedgekeurd en verleent decharge aan de
penningmeester voor het gevoerde financieel beheer.

Hoogachtend,
Namens het bestuur
d.d.: ……………..

Peter Molenaar

Linde Madnoersan

………………………………………
Voorzitter

…………………………………..
Penningmeester
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