Financieel jaarverslag over boekjaar 2019/2020
van de Stichting Steunfonds O.S.G. Hugo de Groot

Verlies en Winst rekening
Stichtings-jaar

Inkomsten:

donaties
sponsor bijdragen
rente

Uitgaven:

steunbijdragen
bankkosten
alg. kosten

Resultaat:

Balans

per

2019-2020

2018-2019

euro
8.910,00
-,--,-8.910,00

euro
1.450,00
-,-6,25
1.456,25

7.861,16
130,48
-,-7.991,64

6.087,77
122,63
(190,24)
6.020,16

918,36

-4.563,91

01-08-2020

01-08-2019

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

-,--,-12.866,35
8.503,72
56,18
21.426,25

-,--,-11.947,99
8.503,72
56,18
20.507,89

Passiva
Eigen vermogen:
Voorzieningen:
Schulden:

12.736,25
8.690,00
-,-21.426,25

12.657,89
7.850,00
-,-20.507,89

Verslagjaar 2019 - 2020
Het financiële jaar is afgesloten met een positief resultaat van 918 euro.
De inkomsten in het boekjaar besloegen 8.910 euro en de uitgaven 7.992 euro.
Inkomsten
In het verslagjaar is de 2e tranche van de donatie van de Groenendaal-Clemens-Stichting
(8.500 euro) ontvangen. De verdere inkomsten (410 euro) zijn donaties van docenten, oudleerlingen en oud-docenten. Aantal donaties is afgenomen ten opzichte van het vorige
verslagjaar
De gelden van de Groenendaal-Clemens Stichting zijn ter beschikking van de school en, in
overleg tussen donateur en de school, geoormerkt voor culturele activiteiten voor de
leerlingen. En om die reden als voorziening opgenomen in de balans.
Uitgaven
Behalve 330 euro besteed aan leen-rekenmachines is 7.662 euro gegaan naar het project
“Theater op de Hugo”. Dit laatste als invulling van de eerste Groenendaal-Clemens donatie.
De in het vorige verslagjaar gememoreerde toezeggingen van gelden aan de school die niet
gedocumenteerd waren ingediend, zijn door de school ingetrokken.
De bankkosten ad. 130 euro zijn inclusief de inhoudingen van Mollie op iDeal-betalingen.
Er is geen sprake van Algemene kosten.
Balans
Op de balans is een post voorzieningen opgenomen ten bedrage van 8.690 euro. Het betreft
de 2e tranche van 8.500 euro die door de Groenendaal-Clemens Stichting ter beschikking
gesteld en een restant van 190 euro uit de 1e tranche.
Dit resulteert in een Eigen (vrij beschikbare) Vermogen van de Stichting van 12.736 euro per
01-08-2020.

