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BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
 

 

Omdat de stichting feitelijk een vermogensfonds is behoeft de stichting geen balans te publiceren. 

 
 

 

 

 

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2013 
 

RESULTATENREKENING 31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

INKOMSTEN

Rente-inkomsten 2.841,26 1.954,31

Huur-inkomsten 27.777,93 27.049,48

Overige inkomsten 0,00 0,00

Totaal Inkomsten 30.619,19 29.003,79

KOSTEN

Financieringskosten 16,02 18,84

Bijdragen aan derden 4.452,77 6.090,58

Huisvestingskosten 956,38 902,58

Overige kosten 177,63 203,59

Afschrijvingen & Reserveringen 356,10 297,50

Totaal  Kosten -5.958,90 -7.513,09

RESULTAAT BOEKJAAR 24.660,29 21.490,70  
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 
 
 

 
Grondslagen  voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 
Het resultaat wordt, voor zover niet anders vermeld, bepaald door het verschil tussen de inkomsten en alle 
hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De inkomsten worden verantwoord in het 
jaar waarin de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. 
 
Rente-inkomsten 
In afwijking van wat hierover hiervoor onder de grondslagen voor de resultaatbepaling vermeld staat zijn, 
met betrekking tot de rente-inkomsten, alleen de daadwerkelijk in het jaar 2012 ontvangen rentes 
meegenomen. 
 
Huurinkomsten uit verhuur van het pand aan het Bisschop de Vetplein 9 te Gilze 

Het wijkgebouw is op grond van een huurovereenkomst d.d. 14 juni 1998 verhuurd voor een periode 
van 10 jaar, eindigend op 11 mei 2008. Na overleg met de huurder is in november 2007 door het 
bestuur besloten de huurovereenkomst niet op te zeggen conform artikel 2 lid 2 van de 
huurovereenkomst waardoor de huurovereenkomst feitelijk onder dezelfde voorwaarden en bepalingen 
stilzwijgend verlengd is voor de tijd van 10 jaar (t/m 11 mei 2018). 
De garage is op grond van een huurovereenkomst d.d. 1 juli 2000 verhuurd voor een periode van één 
jaar, eindigend op 30 juni 2001. De huur wordt telkens met 1 jaar verlengd tenzij de huur op of vóór 1 
mei van ieder jaar door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd. 

 
Bijdragen aan derden 
In het verslagjaar werden bijdragen verstrekt aan: 

 Stichting Dagopvang Gilze 

 De Zonnebloem. 

 Lokale activiteiten in het kader van de Nationale Sportweek. 

 EHBO-vereniging Gilze 
 
Huisvestingskosten: 
De huisvestingskosten bestaan uit: 

 Verzekeringspremie voor een uitgebreide gevarenverzekering. 

 Onroerende zaak belasting 

 Waterschapslasten. 
  
Overige kosten 
De overige kosten bestaan uit: 

 Verzekeringspremie voor een WA-verzekering 

 Kosten van de website. 
 
Afschrijvingen & Reserveringen  
Teneinde de onderhoudsvoorziening te handhaven op een eerder door het bestuur vastgesteld bedrag is in 
het verslagjaar een bedrag van € 356,10 aan de voorziening toegevoegd. 

 
De middelen welke  worden toegevoegd aan de algemene reserve dienen als financiële reserve: 

 Voor onderhoud van het gebouw 

 Om de kosten gedurende een periode van eventuele leegstand te kunnen blijven voldoen. 

 Om in te kunnen spelen op lokale initiatieven die passen binnen de statutaire doelstelling en de 
missie van het bestuur. 
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VASTSTELLING & ONDERTEKENING 
 
Deze jaarrekening met betrekking tot 2013 is opgesteld in het kader van artikel 6, lid 3, van de 
statuten en is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur d.d. 21 mei 2014 te Gilze. 
 
 
C. Starmans, Voorzitter 
J. de Bont, Penningmeester 
J. van Poppel, Secretaris 
J. Rouws, Lid 


