
Balans per 31-12-2017

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen
Saldo betaalrekening € 33.657,00 
Saldo spaarrekening € 51.608,00 

Betaalde borg
€ 2.850,00 

Totaal € 88.115,00 

PASSIVA

Overige passiva

Algemene reserve € 41.456,00 
Egalisatiereserve € 11.615,00 

Overige schulden
Nog te betalen facturen € 9.876,00 

Resultaat € 25.168,00 

Totaal € 88.115,00 

Jaarverslag 2017 Stichting Dak- en Thuislozenzorg Menorah 

Borg Dorpstraat 53 Beekbergen



Winst- en Verliesrekening 2017
Eigen Gesubsidieerde

INKOMSTEN activiteiten activiteiten

Subsidie werknemer algemeen € 47.195,00 
Subsidie werknemer, Herberg € 5.140,00 

€ 3.280,00 
Rente spaarrekening € 108,00 
Inkomsten Bed Bad Brood € 14.328,00 
Giften familie S. € 1.320,00 
Giften kerken en bedrijven € 6.350,00 
Giften particulieren € 7.314,00 

€ 32.700,00 € 52.335,00 
€ 85.035,00 

Ontvangen uit fondsenwerving FF Wonen € 49.789,00 
Inkomsten gemeente WMO € 3.407,00 

Totaal inkomsten € 138.231,00 

UITGAVEN

Kosten werknemer € 38.555,00 
Representatiekosten € 170,00 
Kosten maaltijden € 2.708,00 
Overige kosten activiteiten DTZ € 484,00 € 1.053,00 
Kosten bijdrage Herberg € 3.000,00 
Uitgaven familie S. € 400,00 
Uitgaven cliënt F. (lening uit 2016 afgelost) € 300,00-
Uitgaven Bed Bad Brood € 13.626,00 
Kantoorbenodigdheden € 81,00 € 1.662,00 
Telefoon en internet € 553,00 € 644,00 
Correctie IKB 2016+2017 € 5.199,00-
Kosten loonadministratie € 1.176,00 
Kosten jaarverslag en online boekhouden € 617,00 
Kosten bank € 123,00 

€ 13.263,00 € 46.090,00 
€ 59.353,00 

Kosten project FF Wonen
Onderzoeks- en projectkosten € 6.392,00 
Kosten huur € 2.400,00 
Kosten verbouwing en inrichting € 43.201,00 
Kantoorbenodigdheden € 400,00 
Subtotaal kosten FF Wonen € 52.393,00 

Kosten woonbegeleiding, WMO € 1.317,00 
Totaal kosten € 113.063,00 

Resultaat € 18.923,00 € 6.245,00 
Totaal resultaat € 25.168,00 

Bijdrage Evang. Zendingsgem. Menorah

Subtotaal inkomsten DTZ Menorah

Subtotaal kosten DTZ Menorah



Verdeling resultaat boekjaar: € 25.168,00 

Algemene reserve € 20.668,00 
Egalisatiereserve € 4.500,00 

€ 25.168,00 

Toelichting:   

Resultaat
De hoogte van het resultaat wordt grotendeels bepaald door: 

2. De loonadministratie verloonde in 2016 en 2017 teveel IKB. Eind 2017 heeft de loonadministratie 
haar eigen fout gecorrigeerd, waardoor we de de balanspost nog te betalen IKB hebben afgeboekt.

Project FF Wonen
De verbouwing van dit project is gestart in december 2017 en afgerond in februari 2018.
In totaal is daaraan € 127.500 besteed (definitief bedrag is bekend bij de jaarcijfers 2018) en zijn er in
2017 en 2018 fondsen toegezegd/ontvangen van € 105.000. Een bedrag ad minimaal € 15.000 zal door 
de stichting zelf worden bijgedragen aan dit project en zal in 2018 op het resultaat gaan drukken.

Hoogte eigen vermogen
Het eigen vermogen is in 2017 gestegen van € 53.071 naar € 78.239. In 2018 en de jaren erna
zullen er veel kosten worden gemaakt voor het FF Wonen Project. Hierdoor zal het eigen
vermogen van de stichting weer een heel stuk dalen.

Egalisatiereserve
De egalisatiereserve is aangevuld met 1,5 maand salariskosten door het vroegtijdige vertrek van 
werknemer. Omdat de huidige werknemer vanaf 1 januari 2018 voor 6 maanden in dienst is bestaat
de mogelijkheid dat, indien de oud-werknemer terugkomt, wij enkele maanden met dubbele lasten
geconfronteerd worden.

Kosten maaltijden
Dit betreft de kosten  voor de aanschaf van de ingrediënten voor de wekelijks  gratis uit
te delen maaltijden aan de dak- en thuislozen en de kookkosten zelf.

Administratiekosten

online boekhouden.

1. Daling personeelskosten ivm onverwachts vertrek werknemer begin november

Deze kosten bestaan uit de kosten van de salarisadministratie alsmede de kosten van Ovas 


