Toelichting balans per 31 december 2012
Kasgeld
Penningmeester
Schuurtje van Vincentius
Totaal

€
“
€

9
349
358

Oud papier
Er werd dit jaar in totaal 16165 kg. oud papier
geleverd, een stijging van 6,5% ten opzichte van
2011. De daling van de papierprijs gaf desondanks
een achterstand op de begrote opbrengst.

Bankrekening en Bedrijfstelerekening
Deze rekeningen lopen bij de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. De op korte termijn niet benodigde middelen staan op de Bedrijfstelerekening.

Rente
Bedrijfstelerekening + spaarrekeningen € 3.767
toerekening aan fonds legaat/schenking “ 505
€ 3.262
Op onze financiële middelen werd een gemiddelde rente verkregen van ca. 2%.

Spaarrekeningen
Onze op langere termijn beschikbare middelen
staan vanwege de huidige lage rentestand op direct of op korte termijn opvraagbare spaarrekeningen.

Ouderen- en ziekenbezoek
Naast het verzenden van kaarten en het verzorgen
van attenties bij bijzondere gelegenheden werden
in 2012 in totaal zo’n 354 bezoekjes gebracht.

Vorderingen
afrekening soos + ouderenbezoek
vrijwilligersvoorschotten
borg H. Nicolaas + Ad Hoc
opbrengst oud papier
vooruitbetaalde kosten 2013
rente op bankrekeningen

Schulden
nog verwachte kosten energie
en water voor Schuurtje
te betalen onkosten 2012
vooruitontvangen voor 2013

€ 506
“ 205
“ 312
“ 317
“ 213
“ 2.492
€ 4.045

€ 3.400
“ 898
“
80
€ 4.378

Fonds uit legaat/schenking
Aan dit fonds is rente toegevoegd conform het
gemiddeld rendement op de beschikbare gelden.
Voorziening huisvesting Schuurtje
Saldo 1 januari
reservering volgens begroting

€ 55.292
“ 1.500
€ 56.792

Toelichting baten en lasten 2012
Bijdrage uit soosactiviteiten
Met de vrijwillige bijdragen voor de consumpties
is een aandeel geleverd in onze inkomsten.
Winkelverkoop
De totale opbrengst steeg in 2012 1,8% ten opzichte van de winkelverkoop in 2011.

Agapèmaaltijden
Er werd ook dit jaar weer 11x een maaltijd verzorgd.
Ziekenzalving
Aan het vicariaat Tabor werd € 50,--. verstrekt.
Kerst- en Paasactie
Zowel met Pasen als in de Kersttijd werden attenties verstrekt en in enkele gevallen een kleine financiële ondersteuning aan personen, die dat gezien hun persoonlijke omstandigheden goed konden gebruiken.
Overige activiteiten
- Mariaviering 2x
- Kerstviering
- Koffieschenken Morgenster

€
“
“
€

101
174
160
435

Winkelkosten
- consumpties tijdens werkzaamheden € 1.066
- nieuwe inrichting(boekenkasten e.d) “ 452
- km-vergoeding transport goederen “ 1.231
- kosten energie/water
“ 2.250
- kosten opslagruimte
“ 2.100
- gebruik ruimte Nicolaasschool
“ 1.680
- etentje vrijwilligers
“ 829
- diverse kosten
“ 257
€ 9.865
De kosten voor de opslagruimte zijn voor een bedrag van € 1.500,-- als gift terugontvangen.
Overige kosten
Onder de kosten vrijwilligers zijn, behalve de uitgaven voor attenties bij lief en leed en bij vertrek,
ook de kosten van de vrijwilligersmiddag verwerkt.

