BALANS 2015 Stichting Evacuatie 1944-’45, Apeldoorn

DEBET
Bank Rekening Courant saldo 31/12
Voorraad Boeken “Evacué in Apeldoorn”:
-voorraad Boeken 139 ex.
-boeken in consignatie 74 ex.

BALANS 2015
3.841,67

Eigen Vermogen 31/12

CREDIT
3.841,67

0,00
0,00

Toelichting op de balans 2015.
Bank Rekening Courant NL86 RABO 0160 5461 17:
Het saldo van deze rekening is op 31 december 2015 euro 3.841,67.
NL86 RABO 0160 5461 17 is de enigste financiële rekening waarover de Stichting Evacuatie 1944-’45
beschikt.
Voorraad boeken:
Aan de voorraad boeken op 31 december 2015 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. Als resultaat van deze samenwerking zijn er een 100 tal boeken aan
de onderwijsinstellingen in Apeldoorn gratis ter beschikking gesteld.
Boeken in consignatie:
Op 31 december 2015 zijn er nog 74 boeken in consignatie.
Een aantal van de boeken in consignatie zijn er verkocht dit boekjaar.
Voorzichtigheidshalve stellen wij deze balanspost op een bedrag van nul euro.

Apeldoorn, 27 april 2016
Bestuur Stichting Evacuatie 1944-’45:
Frits Reinders voorzitter
Wim Kroon secretaris
Herman Jansen penningmeester

WINST- en VERLIESREKENING 2015, Stichting Evacuatie 1944-‘45
BATEN:
Opbrengst verkoop boek “Evacué in Apeldoorn” :
Via Boekhandel/Musea/Particulieren

2.140,15

TOTAAL BATEN

2.140,15 euro

LASTEN:
kosten RC Rabobank
kosten voorzitter
kosten secretariaat Stichting Evacuatie 1944-’45
kosten bestuur algemeen
kosten aankoop boek “Groeten van Leo”
kosten website ANBI/domeinnaam
kosten advertentie Arnhemse koerier
kosten projekt Educatie en Participatie jeugd

Apeldoorn, 27 april 2016

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

149,40
281,05
1.000,00
360,70
376,65
75,57
260,15
2.990,57

TOTAAL LASTEN

5.494,09 euro

VERLIES

3.353,94 euro

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2015:
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.
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, zijn tegen 0,19 euro per
kilometer afgerekend.
Aankoop boek “Groeten van Leo” van Martine Letterie:
Dit boek is tijdens de herdenking op 17 april 2015 bij het oorlogsmonument te Lieren aan alle leerlingen van
groep 7 en 8 van de openbare School te Lieren overhandigd in het kader project Educatie en Participatie jeugd.
Kosten advertentie Arnhemse Koerier:
Om de verkoop van het boek “Evacué in Apeldoorn” te stimuleren in de gemeente Arnhem hebben wij een
advertentie in de Arnhemse Koerier geplaatst.
Project Educatie en Participatie jeugd:
Een van de doelstellingen van de Stichting Evacuatie 1944-’45 is om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij
de operatie Market Garden, de gevolgen hiervan en 70 jaar Bevrijding.
Wij hebben dit in praktijk gebracht door in samenwerking met museum CODA te Apeldoorn een lespakket
samen te stellen en dit pakket te leveren aan alle scholen voor het primair- en voortgezet onderwijs in de
gemeente Apeldoorn.
Dit pakket omvat:
- het boek “Hanna’s reis” van Martine Letterie
- een lespakket bestaande uit een 40-tal lesopdrachten aansluitend bij “Hanna’s reis” en samengesteld door de
educatieve afdeling van het museum CODA
- het boek “Evacué in Apeldoorn” van Wim Kroon

Apeldoorn 27 april 2016
Bestuur Stichting Evacuatie 1944-’45:
Frits Reinders voorzitter
Wim kroon secretaris
Herman Jansen penningmeester

