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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   
Terug ontvangen belasting  €                -     €        300,00  
Giften  €                -     €                 -    

   
Totaal  €                -     €        300,00  

   
Uitgaven   
Projecten   
Dichtregels  €    5.000,00   €                 -    
Kunstwerk  €       500,00   €                 -    
Aftrap  €       500,00   €        565,87  

   
Bedrijfsvoering   
Bankkosten  €       125,00   €        119,36  
Communicatie  €       500,00   €        497,43  
Overige Beheerkosten  €       125,00   €                 -    

   
Totaal  €   6.625,00   €     1.182,66  

   
Resultaat  €  -6.625,00   €       -882,66  
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3. Eindbalans 
  Begin   Eind  
Activa   
Vlottende Activa   
Bankrekening  € 26.625,02   €   25.742,36  

   
Vaste Activa   
Bezittingen  €                -     €                 -    
Totaal  € 26.625,02   €   25.742,36  

   

   
Passiva   
Eigen vermogen   
Kapitaal  € 26.625,02   €   25.742,36  
Reserve  €                -     €                 -    

   
Vreemd vermogen   
Af te dragen belasting  €                -     €                 -    
Totaal  € 26.625,02   €   25.742,36  

 

4. Toelichting op inkomsten en uitgaven 
Inkomsten: 

 In 2018 is (door te laat opgave te doen) en foutieve schatting van de omzet gedaan door de 
Belastingdienst en daarmee van te betalen BTW. Die is in 2018 ook betaald. Dit is 
gecorrigeerd en daarna is de vorig jaar te veel betaalde BTW terug gestort. 

Uitgaven: 

 Dichtregels 
o Voor de dichtregels is er nog geen plan om iets te realiseren, hier zijn geen kosten 

gemaakt.  
 Kunstwerk 

o Ons voorstel bij QKUNST voor een kunstwerk ihkv de 15e verjaardag van QKUNST is 
niet geselecteerd. Dit is de dus niet gekomen, er zijn dus ook geen eigen kosten 
gemaakt 

 Aftrap 
o 2019 stond met name in het kader van de subsidie aanvraag bij de gemeente en het 

afronden en accorderen van het Actieplan door de gemeente. Na het akkoord van 
het college van B&W is een officiële aftrap van het Ringpark georganiseerd met de 
wethouder en de co-financiers. De stichting heeft de kosten van het aftrapfeest in de 
Pomp betaald. 

 Communicatie 
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o Voor het bevorderen van het draagvlak in de wijk voor het Ringpark, is een 
wijkraadpleging georganiseerd. De input die daar is opgehaald is verwerkt in het 
actieplan. De kosten die zijn  gemaakt hebben betrekking op de communicatie 
middelen. 

o Overige communicatie kosten hebben betrekking op de Webhost van de website. 
 De stichting heeft geen aanschaffingen gedaan en ook niets in beheer genomen, dus zijn er 

ook geen beheerkosten gemaakt 
 De operationele kosten hebben te maken met bankkosten, communicatiekosten (hosting 

website en kosten draagvlakmeting ARGU) en overige kosten (boete belasting vanwege te 
laat belastingaangifte doen en postzegel voor ANBI aanvraag). 

 

5. Kascommissie 
Dit verslag wordt samen met de kas gecontroleerd door de kascommissie. De controle is tijdens de 
bestuursvergadering op 8 januari 2020 uitgevoerd in aanwezigheid van het bestuur en de Ringpark 
initiatiefnemers Marc Nolden, Berdie Olthof en Michiel Huls (NOH).  
 

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.   

 

 


