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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 
 

   Begroting   Werkelijk  
Inkomsten   
Giften  € 30.000,00   €   30.100,00  

   
Totaal  € 30.000,00   €   30.100,00  

   
Uitgaven   
Projecten   
Trekveer  €    5.000,00   €                  -    
Dichtregels  €    5.000,00   €                  -    
Communicatie  €       100,00   €           65,34  
Plukpad  €       500,00   €                  -    
Opening  €       500,00   €                  -    

   
Bedrijfsvoering   
Operatie  €       500,00   €         180,98 
Beheerkosten  €       100,00   €                  -    
Oprichting  €       550,00   €         612,70  

   
Totaal  € 11.835,00   €         859,02  

   
Resultaat  € 18.165,00   €   29.240,98  
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3. Eindbalans 

  Begin   Eind  
Activa   
Vlottende Activa   
Bankrekening  €                 -     €   29.240,98  

   
Vaste Activa   
Bezittingen  €                 -     €                  -    
Totaal  €                 -     €   29.240,98  

   

   
Passiva   
Eigen vermogen   
Kapitaal  €                 -     €   29.240,98  
Reserve  €                 -     €                  -    

   
Vreemd vermogen   
Af te dragen belasting  €                 -     €                  -    
Totaal  €                 -     €   29.240,98  

 

4. Toelichting op inkomsten en uitgaven 
2017 is het eerste volledige jaar van de stichting.  
 
Inkomsten: 

 Het beginkapitaal (vanuit het Aandeel in elkaar Fonds) is pas begin 2017 gestort op de 
betaalrekening van de stichting.  

 Ook de STICHTING GROEN MOET JE DOEN heeft een bijdrage geleverd. 

Uitgaven: 

 De trekveer is nog niet gerealiseerd waardoor de ring nog niet rond is. Daarom zijn er in 2017 
geen kosten gemaakt voor de aanschaf van de trekveer, het plukpad en een feestelijke 
opening. 

 Voor de dichtregels is er nog geen plan om iets te realiseren, ook hier zijn geen kosten 
gemaakt. 

 Een deel van het budget Communicatie is besteed aan het opzetten van de website 
http://ringparkdichterswijk.nl/  

 De stichting heeft geen aanschaffingen gedaan en ook niets in beheer genomen, dus zijn er 
ook geen beheerkosten gemaakt 

 Voor de oprichting is eenmalig kosten gemaakt (notaris, KvK inschrijven e.d.) 
 Tot slot zijn er wel operationele kosten gemaakt (bankkosten, belasting). 
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5. Kascommissie 
Dit verslag wordt samen met de kas gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie bestaat 
uit de Ringpark initiatiefnemers Berdie Olthof en Marc Nolden.  
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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.   

 


