Financieel jaarverslag over boekjaar 2016/2017
Verlies en Winstrekening
Stichting-jaar

2016-2017

2015-2016

euro

euro

Inkomsten:

donaties
sponsor bijdragen
rente

70.530,00
-,-101,12
70.631,12

153.643,73
-,-114,14
153.757,87

Uitgaven:

steunbijdragen
bankkosten
alg. kosten

11.312,47
115,84
242,00
11.670,31

106.965,54
113,13
886,51
107.965,18

58.960,81

45.792,69

Resultaat:

Balans per

01-08-2017

01-08-2016

Activa
Vaste aktiva:
Vorderingen:
Liquide middelen: betaalrekening
zkl. Spaarrekening
zkl. Bonusrekening

-,--,-23.035,37
82.292,02
5.030,99
110.358,38

-,--,-4.220,71
42.163,15
5.013,71
51.397,57

3.566,38
4.500,00
102.292,00
-,-110.358,38

46.897,57
4500,00

Passiva
Eigen vermogen:
Voorzieningen:
Schulden:

-,-51.397,57

Het financiële jaar is afgesloten met een positief resultaat.
De inkomsten in het boekjaar besloegen 70.631 euro en de uitgaven 11.670 euro.
De inkomsten waren donaties. De grote donaties dit boekjaar betreffen AFAS (50.000 euro en
dit was tevens de laatste) en de Van Cappellen Stichting (20.000 euro).
De overige inkomsten zijn rente en de donaties van oud-leerlingen en –leraren ( 530 euro).
Het aantal donateurs bedroeg 11 met een gemiddelde donatie van 48 euro.
De AFAS gelden en die van de Van Cappellen Stichting zijn, in overleg tussen donateurs en
de school, geoormerkt voor de inrichting van een studieruimte en een dramalokaal.
In het verslagjaar is de bouw van de studieruimte begonnen en is 9.955 euro aan rekeningen
betaald.
De overige steunuitgaven betreffen directe steun aan leerlingen; met name t.b.v. buitenlandse
schoolreizen, daar waar ouders dat niet kunnen betalen.
De Algemene kosten betreffen de verzekeringspremie voor de aansprakelijkheidsverzekering
voor de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht.
Op de balans is een grote post voorzieningen opgenomen ten bedrage van 102.292 euro. Het
betreft verwachte uitgaven voor de realisatie van de studieruimte en het dramalokaal.
Daarnaast is er een verwachte bijdrage van 4.500 euro t.b.v. een thans studerende ex-leerling,
met asiel status. Dit om hem mogelijk te maken af te studeren en een baan te vinden.
Dit betekent dat het Eigen (vrij beschikbare) vermogen van de Stichting is afgenomen van
46.898 euro tot 3.566,38 euro per 01-08-2017.

