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Nieuwegein  12 mei 2014 

 
 
 
 
 
Geachte bestuursleden, 
 
Hiermede brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2013 van Stichting HulpaanElkaar te Bar-
neveld. 
 
De balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten over 2013 en de toelichting, die sa-
men de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de Overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 
 
 
1.  Samenstellingsverklaring 
 
Opdracht 
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting HulpaanElkaar te Barneveld 
bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de 
toelichting samengesteld. 
 
Verantwoordelijkheid bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur van 
Stichting HulpaanElkaar verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volle-
digheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de 
Stichting HulpaanElkaar. 
 
Verantwoordelijkheid accountant 
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde 
gedrags- en beroepsregels. 
 
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsop-
drachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubri-
ceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van 
de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting 
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zeker-
heid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 
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Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstem-
ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
2. Algemeen 
 
2.1 Organisatie 
De organisatie is als stichting op 6 december 2010 opgericht en staat sinds die datum ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51415259. 
Daarnaast heeft de stichting per 6 december 2010 een ANBI status verkregen onder nummer 76856. 
 
2.2. Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 
Het bestuur bestond uit: 
Voorzitter:     de heer G.J. Pruim 
Secretaris:     de heer P. Sohilait 
Penningmeester: mevrouw W. de Witte-van de Burgt 
 
 
3. Bestemming van het resultaat 2012 
De jaarrekening 2012 met een batig saldo van € 14.177 is door het bestuur op 9 april 2013 vastge-
steld. Van het batig saldo is € 9.500 toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten. € 7.275 aan 
het bestemmingsfonds opbrengst fondswervingsactie is. Aan het overige vrij besteedbaar vermogen 
is € 2.598 onttrokken. 
 
 
4. Verwerking batig saldo 2013 
Het batig saldo over 2013 bedroeg € 15.392. De voorgestelde bestemming van het batig saldo is 
overgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag. 
 
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelich-
ting zijn wij altijd bereid. 
 
 
Hoogachtend, 
Bleijenberg Accountants-Adviseurs B.V. 
 
 
 
 
H. Bleijenberg 
Accountant-Administratieconsulent 
 
 

 
was getekend 
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Bestuursverslag 

Voorwoord 

Nederland is een welvarend land. Toch leven er honderdduizenden mensen op of onder de armoe-

degrens. Ook in het relatief rijke Barneveld heeft een grote groep huishoudens het financieel zwaar. 

Ze hebben bij voorbeeld moeite om de vaste lasten zoals huur of zorgverzekering te betalen. Soms is 

er geen geld voor warm eten. Verjaardagen worden soms niet gevierd omdat cadeautjes een onbe-

taalbare luxe is. We zijn inmiddels erg blij en dankbaar met het contact en de sponsoring van stich-

ting Jarige Job, die het mogelijk maakt dat kinderen tussen 4 en 12 jaar een cadeautje  en traktatie 

middelen om op school te trakteren ontvangen. Desalniettemin blijft er nog een grote groep over die 

er nog buiten de boot vallen. 

2013 was een zwaar en moeilijk jaar voor bijna iedereen, zo ook voor de medewerkers van Stichting 

HulpaanElkaar. De hulpvraag zagen we toenemen. Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op 

de warme steun van bedrijven, scholen, kerken, particulieren en vrijwilligers. We zijn daar ontzettend 

dankbaar voor en leggen daarom graag op deze manier verantwoording af. 

Ondertussen blijven we ons inzetten om mensen te helpen die om wat voor reden dan ook in de 

problemen zijn gekomen. Ongeacht hun afkomst, huidskleur of geloof. Omdat we vinden dat ieder-

een een nieuwe kans verdient en we er zijn om elkaar te helpen. 

Met vriendelijke groet, 

Betsie de Kruyff 

Coördinator 

Stichting HulpaanElkaar 
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Verslag van de secretaris 

De hulpkreet van de allerarmsten is ook in 2013 duidelijk te horen. De vraag naar basisbehoeften als 

voedsel en kleding, deed alle vrijwilligers en helpende organisaties de handen ineenslaan. Zo werd 

het sterk groeiende aantal hulpbehoevenden ook dit jaar wekelijks van hulp voorzien. 

In 2013 ontvingen in totaal 59 gezinnen, 23 tweepersoonshuishouden en 37 alleenstaanden de we-

kelijkse steun van HulpaanElkaar. Hiermee is het aantal hulpbehoevenden dat hulp vraagt gestegen 

met 9% naar 340 personen. De economische crisis begint haar tol te eisen en dat is te merken in de 

vraag  naar voedsel- en kledinghulp. Ook de doorverwijzing vanuit andere instanties en samenwer-

king met andere locale organisaties is in 2013 toegenomen en zal in 2014 geïntensiveerd worden. We 

realiseren ons dat iedereen in een situatie kan komen waarbij tijdelijke ondersteuning meer nood-

zaak dan luxe is. 

Gelukkig hebben we in 2013 op de steun van de lokale gemeenschap en de vrijgevigheid van onder-

nemend Barneveld kunnen rekenen. In het bijzonder willen wij Roordink Bedrijfswagens BV te Bar-

neveld danken voor het wekelijks kosteloos ter beschikking stellen van haar bedrijfswagens. 

Met de toegenomen armoede en werkeloosheid, wil Stichting HulpaanElkaar de groeiende hulpvraag 

tegemoet treden met een oplossingsgerichte aanpak. Met de tijdelijke hulp die wij de allerarmsten 

bieden, ontstaat weer ademruimte. Met een doorverwijzing naar specifiekere hulporganisaties pro-

beren wij de zelfredzaamheid te bevorderen. 

Het gemeentebestuur van Barneveld zet zich in voor een meer passende huisvesting voor de stich-

ting, zodat het ontstane ruimtegebrek voor voedsel en kleding het hoofd geboden kan worden. 

De ontwikkelingen in de zorg en de WMO zorgen dat communicatie met de omgeving van groot be-

lang is. Zo toonden wij ons in 2013 betrokken bij de gemeente en de politiek, zochten wij de samen-

werking met de WMO-raad, overlegplatformen en andere stichtingen, en stonden wij met regelmaat 

de media te woord voor onze resultaten, evenementen en ontwikkelingen. 

Gezien de ontwikkelingen, zal 2014 een jaar worden waarbij bijzondere steun nodig is. Naast de we-

kelijkse sponsoring voor voedsel en kleding, zoeken wij naarstig naar een sponsor voor het transport. 

De nieuwe huisvesting zal naast grote voordelen, ook een flink kostenplaatje met zich meebrengen. 

Desalniettemin vertrouwen wij op de goedgezindheid van onze samenleving. Wij zetten ons, samen 

met onze vrijwilligers en hen die ons een warm hart toedragen, in voor een gemeente waarin aan-

dacht is voor een ieder die hulp nodig heeft. 
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Verslag van de Penningmeester 

Ook in 2013 kon Stichting HulpaanElkaar gelukkig rekenen op steun uit de samenleving. Particulieren, 

bedrijven, kerken en andere non-profit organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van de 

lokale armoedeproblematiek. Dit uitte zich in een totaal aantal toegezegde en ontvangen giften van 

€ 26.461. Hiervoor heeft HulpaanElkaar zelf geen speciale fondswervingsacties gehouden. 

Het uitgaven budget 2013  € 30.300,00 is voor € 11.069  besteed in 2013. Onderbesteding is gevolg 

van nog gratis beschikbaar stellen van bedrijfsauto  door Roordink bedrijfswagens te Barneveld en 

nog relatief lage huur van  € 200,00  per maand. 

Van de ontvangen giften 2013 is € 7.000,00 gereserveerd voor het uitgaven budget  van 2014. 

Daarbij wordt € 15.000  toegevoegd aan het bestemmingsfonds huisvesting wegens noodzakelijke 

aanpassingen huisvesting 2014. 

Het resterende bedrag 2013 à € 667 is toegevoegd aan het Algemeen Fonds. 

Voor 2014 zal een fondswervingsactie noodzakelijk zijn om de verwachte ontvangsten in overeen-

stemming met de verwachte uitgaven van € 35.970  te brengen. 

Overzicht inkomsten en bestemming: 

Inkomsten 

 

 € 

Inkomsten 2013  26.461

Budgetresultaat  2013  11.069

  

Totaal  15.392

  
Bestemming  
  
Reservering budget  2014  7.000

Bestemmingsfonds Huisvesting  15.000

Onttrekking bestemmingsfonds  -7.275

Restant t.b.v. Algemeen Fonds  667

  

Totaal  15.392
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Over HulpaanElkaar 

HulpaanElkaar is in 2009 opgericht door Betsy de Kruyff. Zij begon met het uitdelen van voedselpak-

ketten en kleding aan inwoners van Barneveld. Ze deed dit op verzoek van Voedselbank Nijkerk, waar 

al langer Barnevelders voor hulp aanklopten. 

Al snel groeide het aantal mensen dat een beroep deed op HulpaanElkaar. Voor veel van hen bleek 

een bezoek ook een sociaal hoogtepunt in de week. Daarom is HulpaanElkaar sinds 2010 tevens een 

ontmoetingsplek voor mensen die eenzaam zijn of problemen hebben. HulpaanElkaar biedt ze een 

kop koffie, een luisterend oor en verwijst waar mogelijk door naar professionele (hulpverle-

ning)instanties. Vanaf 2012 heeft HulpaanElkaar ook een uitdeelpunt in Garderen. 

Om de groei van HulpaanElkaar in goede banen te leiden, was een professionaliseringsslag wenselijk. 

Daarom is in 2010 de Stichting HulpaanElkaar opgericht. De stichting legt onder meer verantwoor-

ding af over het aantal mensen dat geholpen wordt, wat er gebeurt met inkomende goederen en hoe 

giften besteed worden. Het bestuur van HulpaanElkaar bestaat uit Gert-Jan Pruim (voorzitter), Wilma 

de Witte (Penningmeester) en Patrick Sohilait (secretaris). 
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 SAMENSTELLINGSVERKLARING AFGEGEVEN 

 
A. Balans per 31 december 2013 
(in euro’s) 
 
 

   31-12-2013    31-12-2012   
ACTIVA         

          
VASTE ACTIVA         

          
Materiële vaste activa  6.211    897   

          
     6.211    897 

VLOTTENDE ACTIVA         
          

Vorderingen  1.699    5.519   
Liquide middelen  47.816    37.201   

          
     49.515    42.720 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     55.726    43.617 
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   31-12-2013    31-12-2012   
PASSIVA         

          
          

RESERVES EN FONDSEN         
          

Reserves         
Bestemmingsreserve projecten  36.500    29.500   
Bestemmingsreserve huisvesting  19.000    4.000   
Overig vrij besteedbaar  -745    -1.412   

          
     54.755    32.088 
          

Fondsen         
Bestemmingsfonds opbrengst         

 fondswervingsactie  0    7.275   
     0    7.275 
          
     54.755    39.363 
          

KORTLOPENDE SCHULDEN         
          
Crediteuren  181    31   
Overige schulden en overlopende passiva  791    4.224   

          
     972    4.255 
          
     55.726    43.617 
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B. Staat van baten en lasten over 2013 
(in euro’s) 
 
 
   Realisatie 2013  Begroting 2013  Realisatie 2012 
              
Baten             
Giften en baten    26.461    29.000    27.226 
              
              
Lasten             
Directe lasten  478    100    3.626   
Salariskosten  1.389    0    0   
Overige personeelskosten  1.299    3.000    1.898   
Afschrijvingen materiële vaste 
activa 

 1.286    0    207   

Huisvesting  3.061    11.200    2.897   
Administratie en advieskosten  708    1.300    668   
Kantoorkosten  575    3.350    1.942   
Autokosten  295    9.000    392   
Verkoopkosten  2.298    2.300    1.946   
Algemene kosten  -320    50    -526   
              
Som der lasten    11.069    30.300    13.049 
              
Batig saldo    15.392    -1.300    14.177 

              
              
Resultaatbestemming             
Mutatie bestemmingsreserve projecten  7.000        9.500 
Mutatie bestemmingsreserve             
 huisvesting    15.000        0 
Mutatie overig vrij besteedbaar             
 vermogen    667        -2.598 
Mutatie bestemmingsfonds             
 opbrengst fondswervingsactie    -7.275        7.275 
               
      15.392        14.177 
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C. Toelichting op de jaarrekening 
 
 
Algemeen 
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s. 
 
Activiteiten 
Het doel van Stichting HulpaanElkaar is: 
Hulp aan minderbedeelden in de samenleving van de burgerlijke gemeente Barneveld. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a) Het bieden van tijdelijke ondersteuning aan personen in financiële nood. 
b) Het inrichten van een passende ruimte voor bezoekers om elkaar te ontmoeten. 
c) Het geven van antwoorden op vragen die passen binnen de doelstelling van de stichting. 
d) De stichting probeert haar doel te bereiken door onder meer: 

- het verstrekken van (wekelijks af te halen) voedsel; 
- het verstrekken van kleding; 
- het verstrekken van speelgoed; 
- het verstrekken van boeken en overige verkregen goederen; 
- het bieden van een luisterend oor; 
- hulp/begeleiden bij huisvestingsproblematiek; 
- hulp/begeleiden bij financiële problemen en indien nodig hiervoor doorverwijzen naar lokale 

instanties, de stichting zal zich niet inhoudelijk met de schuldsituatie van de personen bezig 
houden; 

- indien sprake is van psychische klachten/verslavingen en dergelijke personen doorverwijzen 
naar specialisten/instanties op het desbetreffende gebied waar mogelijk overleg met gemeen-
telijke instanties op gebied van sociale voorzieningen ten behoeve van de aangemelde min-
derbedeelden met ais doelstelling verbetering van hun situatie; 

- opzetten, ondersteunen en begeleiding van projecten in meerdere plaatsen/landen; 
- hulp/ondersteuning bij verkrijgen van scholing en stageplekken; 
- werven van fondsen; 
- door deze daden de liefde van Jezus Christus kenbaar te maken. 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlope nde activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen 
tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorde-
ringen. 
 
Bestemmingsreserve projecten 
Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door het bestuur reeds is aangemerkt voor be-
paalde projecten en voorlichtingsactiviteiten. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. 
Met deze reserve wordt het budget voor volgend jaar in zijn geheel gereserveerd. 
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Bestemmingsreserve huisvesting 
Deze reserve dient ter financiering van een mogelijke huisvesting op een andere locatie. 
 
Overig vrij besteedbare reserve 
Betreft een deel van het eigen vermogen van de stichting dat vrij besteedbaar is binnen de doelstelling 
van de stichting. 
 
Bestemmingsfonds 
Betreft een deel van het eigen vermogen van de stichting dat is afgezonderd. Daaraan is een beperk-
tere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. 
Deze beperking is door derden (gever) aangebracht. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en 
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 
 
Baten betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar, inclusief toegezegde nog 
niet ontvangen bijdragen. 
 
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. 
 
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voor-
zienbaar zijn. 
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D. Toelichting op posten van de balans 
(in euro’s) 
  
ACTIVA       

     Vervoer-   
Materiële vaste activa  Inventaris  middelen  Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2013       
Aanschaffingswaarde  1.144    1.144 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  247    247 

   897  0  897 

        
Mutaties       
Investeringen  0  6.600  6.600 
Afschrijvingen  229  1.057  1.286 

   -229  5.543  5.314 

        
Boekwaarde per 31 december 2013       
Aanschaffingswaarde  1.144  6.600  7.744 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  476  1.057  1.533 

   668  5.543  6.211 

        
     31-12-2013  31-12-2012 

Vorderingen       
Nog te ontvangen rente    500  414 
Nog te ontvangen toegezegde giften    299  5.105 
Vooruitbetaalde kosten    900  0 

        
     1.699  5.519 

        
Liquide middelen       
Kas    139  133 
Rabobank 158.33.090    1.764  3.668 
Rabobank 3159.578.844    45.914  33.400 

        
     47.816  37.201 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.     
        

 
PASSIVA       

        
RESERVES EN FONDSEN       

     2013  2012 
Reserves       

        
Bestemmingsreserve projecten       
Het verloop is als volgt:       

        
Stand begin boekjaar    29.500  20.000 
Toevoeging via resultaatbestemming    7.000  9.500 
Onttrekking    0  0 

        
Stand per 31 december    36.500  29.500 
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Bestemmingsreserve huisvesting    2013  2012 
Het verloop is als volgt:       

        
Stand begin boekjaar    4.000  4.000 
Toevoeging via resultaatbestemming    15.000  0 
Onttrekking    0  0 

        
Stand per 31 december    19.000  4.000 

        
Overig vrij besteedbaar vermogen       
Het verloop is als volgt:       

        
Stand begin boekjaar    -1.412  1.186 
Toevoeging via resultaatbestemming    667  -2.598 

        
Stand per 31 december    -745  -1.412 

        
Fondsen       

        
Bestemmingsfonds opbrengst fondswervingsac-
tie 

      

Het verloop is als volgt:       
        

Stand begin boekjaar    7.275  0 
Toevoeging via resultaatbestemming    0  7.275 
Onttrekking    -7.275  0 

        
Stand per 31 december    0  7.275 

Betreft giften van derden in verband met       
voorgenomen investeringen en overige uitgaven.       

     31-12-2013  31-12-2012 
Kortlopende schulden       

        
Crediteuren       
Crediteuren    181  31 

        
Overige schulden en overlopende passiva       
Fondswervingskosten    0  3.574 
Reservering accountantskosten    695  650 
Reservering vakantiegeld    96  0 

        
     791  4.224 
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E. Toelichting op posten van de staat van baten en lasten 
(in euro’s)  

  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2013  2013  2012 

Baten      
       

Giften en baten      
Giften en donaties kerken 9.608  6.500  5.197 
Giften en donaties particulieren 5.330  5.500  8.109 
Giften en donaties bedrijven 4.055  4.500  4.800 
Giften en donaties stichtingen en verenigingen 3.615  2.500  1.659 
Beschikbaarstellling huurauto 0  9.000  0 
Opbrengsten fondswervingsactie koelaanhangwagen 2.520  0  7.275 
Overige baten 1.333  1.000  186 

       
  26.461  29.000  27.226 

       
Lasten      

       
Directe lasten      
Inkoop te verstrekken goederen 0  100  52 
Kosten wervingsactie koelwagen 478  0  3.574 

       
  478  100  3.626 

       
Salariskosten      
Salarissen 1.200  0  0 
Reservering vakantiegeld 96  0  0 
Sociale lasten 93  0  0 

       
  1.389  0  0 

       
Overige personeelskosten      
Vrijwilligersvergoeding 1.125  1.500  1.500 
Kosten vrijwilligers 174  1.500  398 

       
  1.299  3.000  1.898 

       
Bezoldiging van bestuurders      
De bezoldiging van bestuurders en voormalige      
bestuurders, die ten laste van het boekjaar is      
gekomen, bedraagt € 0.      
Bij de stichting is vanaf 1 oktober 2013 0,2 fte      
werkzaam tegen betaling.      

       
Afschrijvingen materiële vaste activa      
Inventaris 229  0  207 
Vervoermiddelen 1.057  0  0 

       
  1.286  0  207 
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  2013  2012  2011 

Huisvesting      
Huur 2.400  8.000  2.400 
Energie 0  2.000  0 
Gemeentebelastingen 0  600  0 
Schoonmaakkosten 212  350  282 
Overige huisvestingskosten 449  250  215 

       
  3.061  11.200  2.897 

       
Administratie- en advieskosten      
Accountant 708  800  668 
Juridische kosten 0  500  0 

       
  708  1.300  668 

       
Kantoorkosten      
Kantoorbenodigdheden 116  250  306 
Drukwerk 82  0  256 
Kleine aanschaffingen 80  1.000  717 
Porti 0  150  167 
Contributie en abonnementen 0  0  35 
Telefoonkosten 178  200  456 
Computerkosten 0  250  0 
Telefoonvergoeding vrijwilligers 120  1.500  0 
Overige kantoorkosten 0  0  6 

       
  575  3.350  1.942 

       
Autokosten      
Huur bedrijfsauto 278  7.500  293 
Benzine 17  1.500  99 

       
  295  9.000  392 

       
Verkoopkosten      
Relatiegeschenken 0  500  652 
Lunch- en dinerkosten 987  1.500  912 
Evenementen 1.311  0  0 
Website 0  0  378 
Representatiekosten 0  300  5 

       
  2.298  2.300  1.946 
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  Realisatie  Begroting  Realisatie 
  2013  2013  2012 

Algemene kosten      
Bankkosten 181  250  149 
Kasverschillen -1    -136 
Rentebaten -500  -200  -539 

       
  -320  50  -526 
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F. Overige gegevens 
 
 
Accountantsverklaring 
Gezien de omvang van de stichting is er, ondanks wat er vermeld staat in de statuten, afgezien van de 
controle van de jaarrekening door een accountant. In 2014 zullen de statuten worden aangepast. Als 
accountantsverklaring is een samenstellingsverklaring toegevoegd. 
 
 
Voorstel tot verwerking van het batig saldo 
Het bestuur stelt voor het batig saldo 2013 de volgende bestemming te geven: 
 

    Realisatie  Realisatie 
    2013  2012 
       

Mutatie bestemmingsreserve projecten   7.000  9.500 
Mutatie bestemmingsreserve huisvesting   15.000  0 
Mutatie overig vrij besteedbaar vermogen   667  -2.598 
Mutatie bestemmingsfonds      

 opbrengst fondswervingsactie   -7.275  7.275 
       

    15.392  14.177 

       
Dit is reeds verwerkt in de jaarrekening. 
 


