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1. Inleiding 
Het Financieel Jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Ringpark Dichterspark is bedoeld voor 

de jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven. 

 

Dit verslag bevat: 

1. Resultaatrekening 

2. Eindbalans 

3. Toelichting op inkomsten en uitgaven 

4. Oordeel Kascommissie 

5. Uitgangspunten 

2. Resultaatrekening 
De stichting is 15 december 2016 opgericht. Het beginkapitaal (vanuit het Aandeel in elkaar Fonds) is 

pas in 2017 gestort op de betaalrekening van de stichting. Alle kosten m.b.t. tot de oprichting van de 

stichting worden in 2017 als resultaat genomen. In het boekjaar 2016 heeft geen enkele inkomsten 

of uitgaven plaats gevonden m.b.t. de stichting, er is dus geen resultaat. 

3. Eindbalans 
De stichting is 15 december 2016 opgericht. Het beginkapitaal (vanuit het Aandeel in elkaar Fonds) is 

pas in 2017 gestort op de betaalrekening van de stichting. De beginbalans van 15-12-2016 en de 

eindbalans van 31-12-2016 hadden beide een nul saldo. 

4. Toelichting op inkomsten en uitgaven 
De stichting is 15 december 2016 opgericht. In het boekjaar 2016 heeft geen enkele inkomsten of 

uitgaven plaats gevonden m.b.t. de stichting.  

5. Kascommissie 
Dit verslag wordt samen met de kas gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie bestaat 

uit twee leden van het bestuur die geen financiële rol en geen toegang hebben tot de 

betaalrekening.  

 

De stichting is 15 december 2016 opgericht. In het boekjaar 2016 heeft geen enkele inkomsten of 

uitgaven plaats gevonden m.b.t. de stichting. Er valt dan ook niets te controleren door een 

kascommissie. 
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6. Uitgangspunten 
Bij het opstellen van het Financieel Jaarverslag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Het boekjaar volgend het kalenderjaar van januari tot en met december 

2. Alle inkomsten en uitgaven hebben betrekking op het huidige boekjaar. 

3. Activiteiten waar een voorziening voor is getroffen worden betaald ten laste van die 

voorziening. 

4. Alle vastgestelde activiteiten worden apart begroot. In de begroting en jaarverslag komen 

geen activiteiten voor die niet zijn geaccordeerd.   

 


