Financieel jaarverslag
2018

Financiële
verantwoording
2018
Onderstaande financiële verantwoording heeft betrekking op het (kalender)jaar 2018.
Het is de 4e rapportage voor en over onze stichting.
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TOELICHTING
Inkomsten
In 2018 is er niet gerealiseerd wat eerder als ambitie is uitgesproken. De begroting voor
2018 is dan ook op geen enkele wijze tot stand gekomen in de werkelijkheid. De inkomsten
waren zelfs lager dan in 2016 alsmede 2017. Dat lijkt niet positief, maar het was niet nodig.
Bovendien lag de focus minder op extra geld, omdat de reserves veel ruimte bieden.
Subsidie van overheidswege is (nog) niet aan de orde.
Uitgaven
Uiteindelijk zijn er 21 feestje gerealiseerd. De organisatiekosten zijn ongeveer gelijk gebleven.
Scherp inkoopbeleid en sponsoring in natura vormen vervolgens het lage uitgavenniveau.
Resultaat
Waar een groot tekort was voorzien vanwege substantieel meer feestjes, hebben we wel
een tekort mogen realiseren maar in zeer beperkte mate. Dit tekort is toebedeeld aan
reserveringsrekeningen in gelijke delen aan:
•
Algemene reserve om weerstandsvermogen op te bouwen
•
Kostenegalisatie reserve teneinde de te verwachten wisseling in inkomsten op te vangen
dan wel het wegvallen van in natura bijdragen te compenseren
•
Investeringsreserve ter realisering van toekomstige investeringen in feestartikelen,
feestkleding e.d.
Bijdragen in natura
Sponsoren in natura waren ook dit jaar volop aanwezig. Diverse mensen hebben kosteloos de
verjaarstaart verzorgd en we hebben van diverse bedrijven cadeauartikelen gekregen.
De relevante bijdragen hebben we bewust niet omgerekend in financiën teneinde geen
scheef beeld t.b.v. de beleidsvorming te creëren. Daarenboven zijn de bijdragen van de
vrijwilligers om niet.
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Liquiditeit en vermogen
Per 31 december 2018 waren er voldoende liquiditeiten aanwezig om de plannen voor 2019
uit te voeren met € 13.000,-- spaargeld en € 1.095,29 tegoed in rekening-courant. Uiteraard
zijn er toegezegde sponsorbijdragen. Crediteuren zijn alle betaald.
De reserves bedragen per ultimo 2018 € 12.207,58, gelijkelijk verdeeld over investeringen,
kostenegalisatie en algemeen. In 2018 zijn er geen relevante investeringen gedaan.
Begrotingen 2019 en 2020
De ambities die we eerder hebben uitgesproken, zijn bijgesteld. Zowel in 2017 als in 2018
zijn met intensieve inspanning 21 feestjes gerealiseerd, waardoor voor het lopende jaar en
voor 2020 het uitgangspunt een status quo wordt gehanteerd. Nadere analyse van vermeend
achterblijven van aantal feestjes zal uitkomst moeten bieden om het juiste ambitieniveau te
bepalen.
Controle van de financiële cijfers
Op 3 april en 23 juni 2018 heeft de penningmeester de concept jaarrekening in het bestuur
besproken. Vervolgens heeft een extern adviseur de administratie gecontroleerd. Deze heeft
in de bestuursvergadering van 23 juni 2018 verklaard dat de administratie op deugdelijke
wijze is samengesteld en bijgehouden. Tevens adviseert hij het bestuur voorliggende
verslaglegging als juist te notuleren en te publiceren.
Decharge
Het bestuur van de Stichting Altijd Feest heeft op 23 juni 2018 de verslaglegging over
2018 zoals hierboven vermeld geaccepteerd en daarmee de primaire decharge van de
penningmeester verleend.

Barendrecht / Rhoon, 24 juni 2018
Peter van den Herik, voorzitter
John van der Zouwen, secretaris
Alexandra de Kreij, penningmeester
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