Financieel jaarverslag
2016

Financiële
verantwoording
2016
Onderstaande financiële verantwoording heeft betrekking op het (kalender)jaar 2016.
Het is de 2e rapportage voor en over onze stichting.
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TOELICHTING
Inkomsten
Ook in 2016 zijn de inkomsten hoger uitgevallen dan de verwachting. Deels een gevolg van
de voortzetting van sponsoring door enkele maar ook door nieuwe sponsoren/donateurs/
vrienden. Tevens blijkt het maatschappelijk draagvlak breder te worden gezien de spontane
collecte opbrengsten.
Subsidie van overheidswege is (nog) niet aan de orde.
Uitgaven
Het uitgangspunt van 25 kinderfeestjes was gebaseerd op de concrete aantallen die we in
overleg met Voedselbank Barendrecht hebben vastgesteld. Uiteindelijk zijn er 21 gerealiseerd
zodat een onderbesteding is ontstaan. De organisatiekosten zijn prima binnen budget
gebleven.
Alle betrokken uitvoerenden hebben kosteloos hun tijd erin gestopt. Daarom zijn er uitgaven
geweest voor een passend bedankje aan hen. De kosten voor activiteiten zijn wezenlijk lager
door de hogere bijdragen van diverse natuurlijke personen en organisaties in natura.
Resultaat
Waar een tekort was voorzien, hebben we overschot mogen realiseren vanwege de
substantieel lagere uitgaven. Dit overschot 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.
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Liquiditeit en vermogen
Per 31 december 2016 waren er voldoende liquiditeiten aanwezig om de plannen voor 2017
uit te voeren met € 7.000,-- spaargeld en € 2.079,53 tegoed in rekening-courant. Uiteraard zijn
er toegezegde sponsorbijdragen. Crediteuren waren alle betaald. De reserves bedragen per
ultimo 2016 € 10.067,58, gelijkelijk verdeeld over investeringen, kostenegalisatie en algemeen.
De investeringen in 2016 (€ 2.205,83) zijn betaald uit de lopende rekening.
Begrotingen 2017 en 2018
Voor het lopend jaar en volgend hebben we de ambitie om een forse uitbreiding te realiseren.
Een en ander is gebaseerd op de positieve ervaringen met diverse instanties, overheden en
organisaties in zowel de gemeente Barendrecht als Ridderkerk en Albrandswaard, de BARgemeenten met bijbehorende ambtelijke organisatie. Dat is vooral terug te vinden in de
uitgaven als gevolg van het aantal verwachte feestjes. We zijn hier wel sterk afhankelijk van
bepalende organisaties omdat deze voor ons de armoedegrens voor in aanmerking komende
kinderen/gezinnen vaststellen.
Controle van de financiële cijfers
Op 21 februari 2017 heeft de penningmeester de concept jaarrekening in het bestuur
besproken. Vervolgens heeft een extern adviseur de administratie gecontroleerd. Deze heeft
in de bestuursvergadering van 4 april 2017 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 4 april 2017 de verslaglegging over
2016 zoals hierboven vermeld geaccepteerd en daarmee de primaire decharge van de
penningmeester verleend.

Barendrecht / Rhoon, 4 april 2017
Peter van den Herik, voorzitter
John van der Zouwen, secretaris
Alexandra de Kreij, penningmeester
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