Stichting

OP DEN/ALPE\RIJEN
„steunt mensen met kanker"

Financieel verslag boekjaar 2017
Stichting Op Den AIpe Rijen
Op 1 januari 2017 heeft de stichting € 6750,93 op de bank staan.
In 2017 is hierop € 12.216,49 bijgeboekt en € 7.533,- afgeboekt. Het banksaldo is daarmee
toegenomen met € 4683,49. en komt het eindkapitaal per 31 december 2017 neer op € 11.434,42
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen daarvan toegelicht.
De inkomsten waren € 9.645,75
De top 5 acties waren goed voor € 8.159,79. Hierin zitten de AH Zetjes Actie (€ 429,-), Cross For The
Crocus (€ 3.000,-) en de jaariijkse opbrengsten van Harries Wafels (€ 2.384,50). Door het verkopen
van appelflappen heeft de St. Jozef school ons verrast met € 1.400,-. Bij de uitvaart van de heer van
Loon heeft er een collectebus gestaan en is zo € 762,29 gedoneerd.
De totale uitgave waren € 4.828,55
Hiervoor hebben de 3 hoofdactiviteiten het grootste aandeel. Er zijn 8 haarwerken meegefinancierd
voor in totaal € 1.055,50. Aan het vervullen van 2 wensen is € 380,35 besteed. De derde activiteit is
de jaarlijkse verwendag. Deze groeit elk jaar in het aantal deelnemers en chauffeurs. Ook wordt de
dag zelf steeds uitgebreider. Voor 2017 waren de kosten € 1.444.90. Maar door verschillende
schenkingen (€ 225,-) op deze dag, is de eindnota van de verwendag teruggebracht naar€ 1.219,90.
De € 225,- zijn specifiek gegeven voor het organiseren van de verwendag en daarom ook op deze
post geboekt en niet onder donaties.
Eindafrekening voor Motortoertocht voor liet goede doel
De rekening van de stichting is in 2017 nog gebruikt voor de Motortoertocht voor het goede doel. De
Motortoertocht is ontstaan vanuit de stichting om zo inkomsten te genereren. Door de groei van de
stichting en de Motortoertocht zijn deze 2 activiteiten in 2016 van elkaar losgekoppeld. Door het nog
ontbreken van een eigen rekening is voor deze activiteit in 2017 nog gebruik gemaakt van de
stichtingsrekening. De totale inkomsten van sponsoren voor de motortoertocht, bedroeg € 2.670,74.
Met het restbedrag van € 33,71 uit 2016 is in totaal € 2.704,45 voor de Motortoertocht afgeboekt. Dit is
voor het merendeel gedaan door het betalen van nota's.
Contant heeft de stichting € 208,40 in kas
De stichting had op 1 januari 2017 ook € 68,45 in kas vanuit donatie en betalingen voor armbandjes in
2016. In 2017 is besloten niet al het geld van de kerstmarkt uit 2016 te storten maar hiervan € 100,als wisselgeld te behouden en te gebruiken als startkapitaal bij activiteiten. Tijdens de venA/endag is
de nota (€ 442,-) voor het bezoek aan museum de Dorpsdokter te Hilvarenbeek contant betaald.
Daarvoor is € 440,- euro gepind en € 2,- uit de kas gehaald. Als laatste is er € 38,35 in kas
bijgekomen door donaties tijdens de jaar- en kerstmarkt van 2017. Het eindbedrag is hiermee op €
208,40 uitgekomen per 31 december 2017.
Op dinsdag 20 februari 2018 zijn alle mutaties van 2017 door de kascontrole getoetst en geen
afwijkingen geconstateesd.
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