
Financiële verantwoording 2018

Het boekingsjaar 2018 is met een positief resultaat van € 2711,= afgesloten. 

De inkomsten uit de maaltijden zijn in 2018 negatief uit gekomen met een bedrag van € 2.248,=.
Naast kasinkomsten van maaltijden en lunches , bestaan de inkomsten uit verhuur, ten bedrage van € 
5.710,= en een  subsidie van de gemeente Nijmegen van € 15.000,=.
 De ontvangen giften zijn gestegen van € 6.248,= in 2017 naar € 7.885,= in 2018.

Het totaal aan lasten, exclusief inkoopwaarde maaltijden, is uitgekomen op € 25.822,= 
Dit bedrag bestaat voor € 12.118,= uit kosten voor personeel en vrijwilligersvergoedingen.
Huisvesting en operationele kosten bedragen: €  8.419,=. Kosten voor onderhoud bedroegen 
€1.101,=. Kosten t.b.v. activiteiten bedroegen: € 964,= Voor afschrijvingen is € 3.220,= uitgetrokken.

Balans 31-12-2018:

Vaste activa: Eigen Vermogen: € 82.101
Gebouwen €  45.000
Inventaris/installaties €    5.160

Vlottende activa: Schulden: €      630
Voorraden €        100
Vorderingen: €        784

Liquide middelen: €   31.687

€   82.731 €  82.731

Staat van Baten en Lasten:

Verkoopresultaat koffiehuis:              -€    2.248
Subsidie gemeente Nijmegen: €  15.000
Verhuur: €    5.710
Overige opbrengsten: €    2.156

Totaal opbrengsten: €  20.618

Personeel en vrijwilligers kosten: €  12.118
Onderhoudskosten: €    1.101
Kosten t.b.v. activiteiten: €       964
Huisvesting en operationele kosten: €    8.419
Afschrijvingen €    3.220

Totaal lasten: €  25.822

Resultaat:            -   €    5.204

Rentebaten: €         30
Giften: €    7.885
Netto resultaat:                €    2.711



Bestuursvergoedingen:
Bestuursleden ontvangen, conform statuten, geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

Personeel:
Gedurende 2018 had de stichting 1 betaalde coördinator in dienst voor 10 uur / week(0,25 fte).
Tot half februari was ook een pionier studentenwerk in dienst voor 8 uur / week.
Stichting De Verwondering  kent geen pensioenregeling.

Vrijwilligers:
Er zijn een paar vrijwilligers die voor extra inzet, gedurende afwezigheid beheerder een kleine 
vergoeding hebben ontvangen, m.n. in de vorm van een bon. De overige vrijwilligers ontvangen geen 
vergoedingen.

 


