
Stichting Dijckhuis Vierpolders

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN UITKOMST UITKOMST UITKOMST UITKOMST

2017 2018 2019 2020

ONTVANGSTEN:

subsidie Gemeente kinderactiviteiten 820 820 820 820

subsidie Gemeente Oranjecomité 600 600 600

Subsidie Gemeente organisatiekosten 600 600

sponsors 150 150 150

overige opbrengsten 58 13 1 1

saldo Oranjecomite afgestort 2.691

UITGAVEN:

organisatiekosten -751 -599 -715 -471

kosten diverse activiteiten -662 195 -552 -479

kosten kinderactiviteiten -811 -807 -804 -314

saldo Reunie 2019 2.102 -105

kosten Oranjecomité 171 -540 -439

saldo kerstmarkt 61 144 426 0

kosten seizoensboekje (saldo) -2.378 -2.887 -208 0

aanschaf inventaris -1.036 -553 -56 0

diversen 0 0 0 0

SALDO -1.857 -2.902 1.823 363

OVERZICHT BEZITTINGEN EN SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Rabo bankrekening 11.286 10.106 11.695 11.487

bestelde vitrines/ welkomstscherm

vooruitontvangen bijdrage nieuwjaarsreceptie

nog te betalen kosten (2018 zaalhuur) -192 -438 -571

nog te betalen kosten (2018 kramen kerstmarkt) -327 -366

nog te ontvangen (2017 Gem Brielle) 1.436

Vermogen einde jaar 12.203 9.302 11.124 11.487

Bestemming gelden:

Geld Oranjecomite -2.691 -3.462 -3.522 -3.683

Reserve kinderactiviteiten -1.906 -1.918 -1.950 -2.440

Reserve investeringen -4.029 -589 -324 -324

Saldo reunie 4P -2.102 -1.997

Vrije saldo 3.579 3.333 3.227 3.043

Toelichting:

Organisatiekosten Kosten vergaderingen, pr, website, ed.

Activiteiten Uitgangspunt is dat activiteiten zelf voor de stichting geen kosten met zich meebrengen, tenzij bij opstartfase.

Overige kosten is lezingen, party's, aandeel in kosten nieuwjaarsreceptie.

In 2019 zijn de activiteiten dankzij de oliebollenverkoop en bingo opbrengst bijna kostendekkend. 

Kinderactiviteiten Betreft Koningsdag, Sinterklaas, Halloween, kinderdisco. Gesubsidieerd door Gemeente Brielle.

Reunie Vierpolders De reunie is gehouden in september en heeft een flinke opbrengst gehad door veel sponsoren. 

De ontvangen subsidie ter opstart wordt terugbetaald, het restant blijft voorlopig beschikbaar voor een vervolg.

Huurkosten Dijckhuis Ter voorkoming van ongelijkheid gebruikers betaalt de stichting huur voor gebruikte ruimtes,

met uitzondering van 8 maal gratis gebruik zalen per jaar.

Aanschaf inventaris/ reserve investeringen In 2013 zijn vitrines besteld (aflevering jan 2014) en tafelezels, beide t.b.v. kunstexposities.

In 2014 boekenkast, koelkast, displays

In 2015 versiering foyer, gymmaterialen, sponsorbord, terrasmeubilair, bijdrage bedrukking kleding, materialen kunstexposities.

In 2016 aanleg openbaar wifi netwerk en fotolijsten permanente foto expo. Welkomstscherm entree is in bestelling ult 2016.

In 2017 kleine aanschaffingen plus bijdrage voor seizoensboekje.

In 2018 nieuwe website plus kosten seizoensboekje.

In 2019 kosten seizoensboekje en verwijzingsbord.

Bestemming gelden Deze bedragen hebben een vaste bestemming, niet gebruiken voor andere activiteiten.

Verslag vastgesteld in bestuursvergadering d.d. april 2021.


