
Financiële verantwoording 2017 

Het boekingsjaar 2017 is met een negatief resultaat van € 12.104,= afgesloten.  
 
De inkomsten uit de maaltijden zijn in 2017 negatief uit gekomen met een bedrag van € 2.269,=. 
Naast kasinkomsten van maaltijden en lunches , bestaan de inkomsten uit verhuur, welke licht zijn 
gestegen tot € 6.795,= en een  subsidie van de gemeente Nijmegen van € 14.646,=. 
 De ontvangen giften zijn sterk teruggelopen van € 7.668,= in 2016 naar € 6.248,= in 2017. 
 
Het totaal aan lasten, exclusief inkoopwaarde maaltijden, is uitgekomen op € 38.911  
Dit bedrag bestaat voor € 15.993,= uit kosten voor personeel en vrijwilligersvergoedingen. 
Huisvesting en operationele kosten bedragen: €  11.064,=. In 2017 zijn grotere uitgaven gedaan t.b.v. 
verwarming en zonwering ten bedrage van  € 7.251,=. Kosten t.b.v. activiteiten bedroegen: € 1.383,= 
Voor afschrijvingen is € 3.220,= uitgetrokken. 
 
Balans 31-12-2017: 
 
Vaste activa:     Eigen Vermogen:  € 80.636 
Gebouwen  €  46.500   
Inventaris/installaties €    6.880 
 
Vlottende activa:    Schulden:  €    1.113 
Voorraden  €        100 
Vorderingen:  €     2.156 
 
Liquide middelen: €  26.113 
 
   €  81.749     €  81.749 
 
Staat van Baten en Lasten: 
 
Verkoopresultaat koffiehuis:               -€    2.269 
Subsidie gemeente Nijmegen:  €  14.646 
Verhuur:    €    6.795 
Overige opbrengsten:   €    1.310 
 
Totaal opbrengsten:   €  20.482 
 
Personeel en vrijwilligers kosten: €  15.993 
Onderhoudskosten:   €    7.251 
Kosten t.b.v. activiteiten:  €    1.383  
Huisvesting en operationele kosten: €  11.064 
Afschrijvingen    €    3.220 
 
Totaal lasten:    €  38.911 
 
Resultaat:               - €  18.429 
 
Rentebaten:    €         77 
Giften:     €    6.248 
Netto resultaat:              - €  12.104     
 



Bestuursvergoedingen: 
Bestuursleden ontvangen, conform statuten, geen vergoeding voor hun bestuurstaken. 
 
Personeel: 
Gedurende 2017 had de stichting 1 betaalde coördinator in dienst voor 10 uur / week(0,25 fte). 
Pionier studentenwerk was vanaf februari in dienst voor 8 uur / week. 
Stichting De Verwondering  kent geen pensioenregeling. 
 
Vrijwilligers: 
Er is een vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding ontvangt voor extra taken die door hem 
uitgevoerd worden waaronder schoonmaak en inkoop. De overige vrijwilligers ontvangen geen 
vergoedingen. 
 

  

 


