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Financieel jaarverslag 

Op financieel vlak geeft 2019 een logisch vervolg te zien op 2018. Ook in 2019 werd ruimhartig bij 

gedragen door vrienden, zodat belangrijke projecten konden worden uitgevoerd.  Opvallend was, dat 

in 2019 het aandeel bijdragen van serviceclubs ongeveer gelijk bleef, maar de bijdrage van 

individuele begunstigers toenam. Bijzonder was de zestigjarige verjaardag van een donateur die al 

haar vrienden iets liet storten, waardoor een mooi bedrag werd ontvangen. Ook bij de verjaardag 

van het Nut Voorschoten werd een bedrag toegezegd en overgemaakt. Daarnaast liepen de 

inkomsten door uit het legaat waarvan in 2018 al sprake was.  

Er was ook veel te besteden. Nog meer dan er geld binnen kwam, werd er geld uitgegeven. Maar 

allemaal aan projecten waar we het graag voor uit gaven. 

Net als in voorgaande jaren is een prachtig rendement gerealiseerd: zo goed als alles wat binnen 

kwam is ook ten goede gekomen aan de doelgroep waar het om begonnen is.  

 

 

De resultatenrekening geeft het volgende beeld: 

Resultatenrekening    

     
Beginsaldo:   7.328,60 

 Inkomsten   

  particulieren 1.955,00  

  legaat 7.500,00  

  organisaties 8.196,00  

  totaal:   17.651,00 

 Uitgaven    

  projecten 21.431,39  

  administratie 114,95  

  bestuur 0,00  

  bank 164,72  

  totaal:   21.711,06 

Eindsaldo   3.268,54 

 

Uitgaven

bank

bestuur

administratie

projecten

 
8.829 weerbaarheidstrainingen 

6.547 nieuwe bedden 

199 grondbox 

1.744 bolderkar 

105 Singelloop 

1.133 zomeruitje 

2.875 kerstactie 

    114,95 administratie 

164,72 kosten bank 
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In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar geen bijzondere wijzigingen voor. 

Wel is het eigen vermogen verder gedaald. Dat komt vooral doordat er meer goede projecten 

werden gevonden dan donateurs. De inkomsten die worden geworven, worden vaak al bij het 

werven gekoppeld aan een afzonderlijk project. Maar er zijn ook terugkerende uitgaven, zoals de 

kerstactie, die we niet willen afzeggen. Daardoor is er wel ingeteerd op de buffer. Het zal zaak zijn in 

de komende jaren iets meer vaste donateurs te vinden om die terugkerende activiteiten, die we te 

belangrijk vinden om ervan af te zien, te kunnen blijven bekostigen.  

 

De Balans 2019 ziet er zodoende als volgt uit: 

   Balans 2019      

  31 dec 19  1 jan 2019   31 dec 2019 1 jan 2019 

vaste activa  0  0  eigen vermogen 6.769  10.829 

vlottende activa     bestemmingsreserves 0  0 

   vorderingen  3.500  3.500  langlopende leningen 0  0 

   liquide middelen 3.269  7.329  kortlopende leningen 0  0 

Totaal activa:  6.769  10.829  totaal passiva: 6.769  10.829 

           
 

Op de balans staat nog een vordering van € 3.500 welke verband houdt met een donatie die door 

een lokale organisatie bij een landelijke actie per ongeluk aan Stichting Het Vergeten Kind is 

overgemaakt terwijl het de bedoeling was dat het geld bij Rosa Manus terecht zou komen. In 2019 is 

daarover overleg gevoerd met deze Stichting en in 2020 is overeengekomen dat Stichting Het 

Vergeten Kind een extra activiteit van Rosa Manus zal financieren. In 2019 staat de vordering daarom 

nog op de balans, maar in 2020 zal zij daar verdwijnen. 

De Stichting is erg blij elke keer weer serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties aan haar 

zijde te vinden als vrienden die zich willen inzetten of de beurs willen trekken. Daarnaast vindt zij het 

heel belangrijk ook particulieren als vrienden en donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een 

projectbegroting waar extra’s bij komen, sluitend worden gemaakt of kleinere, maar niet minder 

belangrijke activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verblijven extra 

aandacht krijgen.  Dat zal de komende jaren nog belangrijker blijken te zijn, verwachten we. 


