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Onderstaand de financiële uitkomst over 2015. Voor de jaarrekening 2015 klik hier

begroot
nr. 2015 uitkomst 2015 uitkomst 2014
1 fondsen € - € - € 1.930,00

2 subsidies € 19.900,00 € 19.950,00 € 17.039,00

3 vriend Sleutelclub € 4.500,00 € 1.675,00 € 4.500,00

4 giften € 500,00 € 3.818,00 € 2.022,00
5 verkopen € 1.500,00 € 9.013,00 € 2.608,00

6 benefiet activiteit € 3.000,00 € - €

7 onderverhuur € 5.500,00 € 5.565,00 € 420,00

totaal ontvangsten € 34.900,00 € 40.021,00 € 28.519,00

8 huisvesting € 24.000,00 € 21.307,00 € 14.042,00
9 organisatie € 2.000,00 € 2.399,77 € 1.315,00
10 club activiteiten € 3.500,00 € 6.999,29 € 9.227,00

11 nieuwe projecten € - €
financiële

12 baten/lasten € - € 100,00 € 132,00

totaal uitgaven € 29.500,00 € 30.806,06 € 24.716,00

13 RESULTAAT 2015 € 5.400,00 € 9.214,94 € 3.803,00

TOELICHTING RESULTAAT 2015 VERSUS BEGROTING 2015

Alleen die posten die meer dan € 500,00 afwijken worden toegelicht. Zie overigens ook de
toelichting bij de begroting.

3. De opbrengst van de vrienden valt behoorlijk tegen. Een groot aantal meldde zich
omdat zij voor slechts een jaar hadden getekend. wervingsacties hebben dit verlies
niet kunnen compenseren.
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4. Een koper van een auto vond het zo'n mooi club dat hij extra doneerde. overigens
redelijk in de pas met begroting.

5. De opbrengst verkopen liep voorspoedig. Deze post was moeilijk te begroten na de
verhuizing in 2014.De fietsverkoop trok erg goed aan en ook een auto werd
verkocht.

6. De geplande benefiet actie kon helaas niet doorgang door verschillende oorzaken.

8. De huisvestings kosten pakten lager uit. dit werd vooral veroorzaakt door lagere
energiekosten.

9. Hoewel de kosten minder dan € 500,00afwijken toch een toelichting.
De kosten bestaan grotendeels uit buitengewone lasten. Deze zijn veroorzaakt door
de aanvraag en verkrijging van de ANBI status. Het betreft kosten voor de
statutenwijziging en vernieuwing van de website. Totaal zo'n € 650,00.
Daarnaast zijn er banners aangeschaft en is het dublogo gemoderniseerd. Banners
worden bij evenementen gebruikt. Kosten bedragen zo'n € 1.083,00.
Dit zijn eenmalige kosten geweest.

10. De clubactiviteiten zijn fors hoger dan begroot maar weer niet zoveel hoger dan
voorgaande jaren.
De kosten waren bewust laag geraamd om meer grip op de uitgaven te krijgen. dat
blijkt te optimistisch.

13 Doordat de meer opbrengsten de extra uitgaven ruim overtreffen valt het eind
resultaat mee, sterker het resultaat is zo'n 70%hoger dan begroot.
Wij realiseren ons dat dit een incidenteel effect is.

~IH~jJ:
<JLUtJl i~ ..sIr''' ~1 ~I

"-...,

r û"- T:;{
VbóL ~J1-e-..

StichtingSleutelclubKamerik
Financiëleuitkomsten2015en toelichting Pagina2


