Financiële verantwoording 2021
Het boekingsjaar 2021 is met een negatief resultaat van € 3.544,= afgesloten.
Het verkoopresultaat uit de maaltijden is in 2021 is uit gekomen op een bedrag van € 506,=.
Studentenmaaltijden en -activiteiten hebben in 2021 geen inkomsten opgeleverd. De beperkte
inkomsten zijn ook een gevolg van de lange verplichte sluiting van Perplex i.v.m. covid-19 situatie,
terwijl er wel gratis afhaalmaaltijden zijn verzorgd.
De totale kosten voor de verschillende maaltijden en activiteiten is in 2021 € 2.938,=
Naast zeer beperkte kasinkomsten van maaltijden en lunches , bestaan de inkomsten uit verhuur, ten
bedrage van € 6.795,= en een subsidie van de gemeente Nijmegen van € 7.500,=. De overige
opbrengsten zijn € 1.715,=. Het totaal van de ontvangen giften is € 5.301,=.
Het totaal aan lasten, exclusief inkoopwaarde maaltijden en activiteiten is uitgekomen op € 26.320=
Dit bedrag bestaat voor € 13.383,= uit kosten voor personeel en vrijwilligersvergoedingen.
Wel hebben we een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 3.897,= voor gemaakte
personeelskosten.
Huisvesting en operationele kosten bedragen: € 8.810,=. Kosten voor onderhoud bedragen € 2.408,=.
Voor afschrijvingen is € 1.720,= uitgetrokken.
Balans 31-12-2021:
Vaste activa:
Gebouwen
€ 42.000
Inventaris/installaties €
0
Vlottende activa:
Voorraden
Vorderingen:

€
€

Liquide middelen:

€ 32.604

Eigen Vermogen:

€ 74.118

Bestemmingsfonds
Schulden:

€
€

300
478

50
242

€ 74.896

€ 74.896

Staat van Baten en Lasten:
Verkoop baten koffiehuis /Perplex:
Subsidie gemeente Nijmegen:
Verhuur:
Overige opbrengsten:
Eenmalige tegemoetkoming personeel
Giften:

€
€
€
€
€
€

Totaal baten:

€ 25.714

Resultaat (negatief)

506
7.500
6.795
1.715
3.897
5.301

(€ 3.544)

Inkoopwaarde maaltijden:
Personeel en vrijwilligers:
Onderhoud:
Kosten t.b.v. activiteiten:
Huisvesting:
Operationele-kantoor kosten:
Afschrijvingen

€
€
€
€
€
€
€

2.275
13.383
2.408
662
6.035
2.775
1.720

Totaal lasten:

€ 29.258

Bestuursvergoedingen:
Bestuursleden ontvangen, conform statuten, geen vergoeding voor hun bestuurstaken.
Personeel:
Gedurende 2021 had de stichting 1 betaalde beheerder in dienst voor 10 uur / week(0,25 fte) tot 1
juli 2021. Helaas was beheerder voor een groot gedeelte niet inzetbaar i.v.m. ziekte.
Stichting De Verwondering kent geen pensioenregeling.
Vrijwilligers:
Er zijn een paar vrijwilligers die voor extra inzet, o.a. schoonmaak, een kleine vergoeding hebben
ontvangen. De overige vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

