STICHTING STRAATMENSEN VOOR STRAATMENSEN
JAARVERSLAG 2011
Balans: Staat van bezittingen en schulden per 31-12-2011
Activa
Girorekening
ASN-Bank
Kas
Totaal activa

2010
€ 1.743,47
€ 12.747,04
€ 0,00
€ 14.490,51

2011
€ 1.620,74
€ 10.325,37
€ 0,00
€ 11.946,11

2010
€ 3.416,77
€ 201,83
€ 151,17
€ 131,31
€ 870,00
€ 364,21
€ 418,41
€ 5.553,70
-€ 1.430,90
€ 4.122,80

2011
€ 3.563,53
€ 266,47
€ 46,41
€ 195,13
€ 864,00
€ 138,05
€ 375,65
€ 5.449,24
-€ 1.870,91
€ 3.578,33

Passiva
Vermogen
Reserve project
Crediteuren
Totaal Passiva

2010
€ 7.311,61
€ 6.400,00
€ 778,90
€ 14.490,51

2011
€ 5.440,70
€ 6.400,00
€ 105,41
€ 11.946,11

2010
€ 0,00
€ 2.765,61
€ 1.193,00
€ 164,19

2011
€ 0,00
€ 1.966,00
€ 1.405,30
€ 207,03

€ 4.122,80

€ 3.578,33

Exploitatierekening
Lasten
Maaltijdproject
Inventaris
Voorlichting
Bestuurskosten
Huur
Vrijwilligers onkosten
Sinterklaasviering
Totaal
Exploitatieoverschot
Totaal

Baten
Subsidie
Giften
Donateurs
Rente

Totaal

Toelichting Financiën 2011
De kosten in 2011 wijken niet erg af van 2010. De kosten per avond die we op straat
staan zijn iets meer dan 30 euro. Gemiddeld hebben we 17 bezoekers per keer dat we
staan. Door de inspanning van de vrijwilligers (koks, coördinatoren, boodschappers en
maaltijduitdelers) is het mogelijk om de kosten zo laag te houden. Toch is ook 2011
opnieuw met een verlies afgesloten van € 1.871. Dit verlies is ten laste gekomen van het
vermogen. Ondanks de bijdragen die wij ontvangen van een aantal trouwe donateurs en
giftgevers (waaronder de opbrengst van de erwtensoepactie rondom de 7-heuvelenloop
en de fooienpot van de stichting Basta) blijft onze stichting jaarlijkse tekorten houden.
De stichting heeft nog wel voldoende vermogen om dit enige tijd vol te houden, maar op
langere termijn is dit niet houdbaar. In 2012 en 2013 willen we actief meer donateurs
gaan werven die het maaltijdproject mee willen financieren.

