Financieel jaarverslag over boekjaar 2018/2019
van de Stichting Steunfonds O.S.G. Hugo de Groot

Verlies en Winstrekening
Stichting-jaar

Inkomsten:

donaties
sponsor bijdragen
rente

Uitgaven:

steunbijdragen
bankkosten
alg. kosten

Resultaat:

Balans per

2018-2019

2017-2018

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

euro
10.593,64
-,-58,37
10.652,01

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

95.478,25
127,05
_ 333,29
95.938,59

-4.563,91

-85.286,58

01-08-2019

01-08-2018

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

-,--,-11.947,99
8.503,72
_ 56,18

-,--,-11.518,15
8.500,00
5.053,65

20.507,89

25.071,80

Eigen vermogen:
Voorzieningen:

12.657,89
7850,00

Schulden:

-,-20.507,89

12.071,80
4.500,00
8.500,00
-,-25.071,80

Passiva

Verslagjaar 2018 - 2019
Het financiële jaar is afgesloten met een negatief resultaat van 4563 euro. Dit omdat er in
ruime mate steungelden zijn ingezet ten behoeve van (leerlingen van) O.S.G. Hugo de Groot
en de inkomsten daarbij zijn achterbleven.
De inkomsten in het boekjaar besloegen 1.456 euro, de uitgaven 6.020,16 euro.
Inkomsten
De inkomsten van 1.450 euro (excl. 6 euro aan rente) zijn uitsluitend afkomstig uit donaties
van docenten, oud-leerlingen en oud-docenten. De toegezegde 2e tranche van de donatie van
de Groenendaal-Clemens-Stichting (8.500 euro) is in het verslagjaar niet ontvangen. Gezien
de aard van zo´n gift is dat bedrag in de balans niet opgenomen als vordering.
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
Wat betreft de uitgaven is het grootste bedrag (5000 euro) gegaan naar de afhandeling van de
borgstelling door het Steunfonds, betreffende de financiële ondersteuning van een ex-Hugo
leerling door een docent. Dit omdat nu gebleken is dat terugbetaling door de ex-leerling geen
reële optie meer is, zodat de Stichting tot uitbetaling is overgegaan.
Verder zijn 440 euro besteed aan leen-rekenmachines.
De overige uitgaven van 275 en 375 euro zijn ingezet ter ondersteuning van leerlingen. Het
betreft resp. financiële ondersteuning voor deelname aan de Rome reis en het ter beschikking
stellen van deugdelijke schoenen ten behoeve van deelname aan een wandeltocht in het kader
van de Nacht van de Vluchteling
In het verslagjaar zijn eerdere toezeggingen van gelden aan de school niet concreet en
gedocumenteerd ingediend en derhalve niet uitbetaald. Omdat er geen documentatie is, is er
dan ook geen bedrag als schuld opgenomen in de balans. Indien een aanvraag nog concreet
wordt zal de steun toegerekend worden aan het komende verslagjaar.
De bankkosten ad. 122 euro zijn inclusief de inhoudingen van Mollie op iDeal-betalingen.
De Algemene kosten zijn negatief. Het betreft een premierestitutie van de
Aansprakelijkheidsverzekerings voor Bestuur en Raad van Toezicht. Dit omdat de
verzekering inmiddels is opgezegd.
Balans
Op de balans is een post voorzieningen opgenomen ten bedrage van 7.850 euro. Het betreft
de 1e tranche van 8.500 euro die door de Groenendaal-Clemens Stichting ter beschikking
gesteld is aan de school en waarvan 650 euro in het verslagjaar is uitgegeven.
Dit resulteert erin dat het Eigen (vrij beschikbare) Vermogen van de Stichting iets is
toegenomen, met zo’n 500 euro tot 12.658 euro per 01-08-2019.
De toename is vooral boekhoudkundig, gezien de steuntoezeggingen vanuit het Steunfonds
die (nog) niet geïncasseerd zijn.

