BALANS 2014 Stichting Evacuatie 1944-’45, Apeldoorn

DEBET
Bank Rekening Courant saldo 31/12
Voorraad Boeken “Evacué in Apeldoorn”:
-voorraad Boeken 494 ex
-boeken in consignatie 138 ex

BALANS 2014
7.195,61

Eigen Vermogen 31/12

CREDIT
7195,61

0,00
0,00

Toelichting op de balans 2014.

Bank Rekening Courant NL86 RABO 0160 5461 17:
Het saldo van deze rekening is op 31 december 2014 euro 7.195,61.
NL86 RABO 0160 5461 17 is de enigste financiële rekening waarover de Stichting Evacuatie 1944-’45
beschikt.

Voorraad boeken:
Aan de voorraad boeken is geen waarde toegekend, omdat het niet zeker is dat deze verkocht worden.
In het kader van het project Educatie en Participatie jeugd is er een samenwerking ontstaan tussen het CODA
museum en de Stichting Evacuatie 1944-’45. Dit kan tot het resultaat leiden dat een groot deel van de voorraad
boeken aan de onderwijsinstellingen in Apeldoorn gratis ter beschikking wordt gesteld.

Boeken in consignatie:
Tot einde maart 2015 zijn er 138 boeken in consignatie gegeven.
Wij hebben er nog geen zicht op hoeveel er van deze boeken daadwerkelijk verkocht zijn.

Apeldoorn, 1 april 2015
Bestuur Stichting Evacuatie 1944-’45:
Frits Reinders voorzitter
Wim Kroon secretaris
Herman Jansen penningmeester

WINST- en VERLIESREKENING 2014, Stichting Evacuatie 1944-„45

BATEN:
Donaties:
Donaties Particulieren
Donaties Ondernemers
Donaties Fondsen

1.707,75
7.800,-13.000,-22.507,75

Opbrengst verkoop boek “Evacué in Apeldoorn” :
Via Particulieren
Via Boekhandel/Musea

2.358,41
4.675,23
7.033,64

Vergoeding kosten RC:
Vergoeding van Rabobank kosten RC

120,-120,--

TOTAAL BATEN

29.661,39 euro

LASTEN:
kosten RC Rabobank
67,56
kosten schrijver boek “Evacué in Apeldoorn”
436,92
reiskosten distributie boek “Evacué in Apeldoorn”
284,24
kosten secretariaat Stichting Evacuatie 1944-‟45
436,91
kosten penningmeester Stichting
153,20
kosten voorzitter Stichting
203,01
reiskosten Adviseur Stichting
182,97
kosten website ANBI/domeinnaam
105,52
aanschaf 100 boeken “Zij die voor u paraat stonden” 350,00
kosten Exodus monument
7.260,-kosten informatiepaneel
1.669,80
kosten boek “Evacué in Apeldoorn”
9.858,-kosten léges gemeente Apeldoorn
400,-bezoek Airborne museum Oosterbeek
22,50
kosten Onthulling 25 september 2014
1.035,15

Apeldoorn, 1 april 2015

Bestuur Stichting Evacuatie 1944-‟45:
Frits Reinders voorzitter
Wim Kroon secretaris
Herman Jansen penningmeester

TOTAAL LASTEN

22.465,78 euro

WINST

7.195,61 euro

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2014:

Winstberekening:
Voor de winstberekening zijn wij uitgegaan van het Kasstelsel systeem, gezien aard en grootte van de stichting.

Personeel:
De stichting beschikt niet over personeel, het bestuur van de stichting heeft alle werkzaamheden zelf uitgevoerd.
Onze adviseur heeft ons hierbij ondersteuning gegeven daar waar het mogelijk was.
Boek “Evacué in Apeldoorn”:
Marketing, reclame, distributie en opslag van het boek voeren wij volledig in eigen beheer uit.

Gratis boeken :
Er zijn veel gratis boeken verstrekt aan particulieren, ondernemers en fondsen, die een donatie op de
bankrekening van onze stichting hebben gestort.

Reiskosten:
Alle reiskosten van het bestuur, dus ook de distributie kilometerkosten voor het boek, de kilometers die afgelegd
zijn om potentiële donateurs te bezoeken enz, zijn tegen 0,19 euro per kilometer afgerekend.
Dit geldt eveneens voor de gemaakte kilometers door de adviseur van de stichting.

Kosten onthulling Beekbergen 25 september 2014:
Gezien het grote aantal aanwezigen vallen deze kosten niet uit de toon.
De kwaliteit van het geluid(drukte Apeldoornseweg), het aantal aanwezigen die allen een aantal gratis
consumptiebonnen gebruikten bij de Smittenberg, de re-enactmentgroep, de aanwezigheid van een oude
jeep(Old Army Cars Klarenbeek), de doedelzakspeler, de speler van de Last Post en de hulp van de Dorpsraad
Beekbergen maakten deze onthulling tot een niet te vergeten plechtigheid.

Bestuur Stichting Evacuatie 1944-‟45:
Frits Reinders voorzitter
Wim kroon secretaris
Herman Jansen penningmeester

