Stichting Het Paard van Fryslân
FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018
Vermogen per 1/1/2018
Baten
Donatie Provincie Fryslân
Donatie Gemeente Súdwest Fryslân
Diverse donateurs
Rente
Totaal Baten
Lasten
Projectmanagement
Onkosten projectmanagement
Marketingkosten
Representatie
Bankkosten
Totaal Lasten
Mutatie
Vermogen 31/12/2018

€ -2.041,60
€ 30.000,00
€ 45.000,00
€
880,86
€
0,24
€ 75.881,10
€ 12.011,88
€
524,92
€ 1.328,58
€
190,59
€
120,33
€ 14.176,30
€ 61.704,80
€ 59.663,20

Toelichting
Gedurende de tweede helft van het boekjaar 2017 zijn de activiteiten van het projectmanagement
opgevoerd. Met het bestuur is hiervoor een beperkte fee (€ 50 per uur) en een vergoeding van de
onkosten overeengekomen. In het eerste kwartaal van 2018 zijn deze activiteiten voortgezet. De
overeengekomen fee is in februari gedeclareerd en betaald. De marketingkosten betreft een
uitgestelde factuur van de partij die de website heeft gemaakt en deze onderhoudt.
2018 is een keerpunt geweest in de financiële situatie van de stichting. De provincie Fryslân en de
gemeente Súdwest Fryslân hebben beide een substantiële donatie gedaan voor de dekking van
projectkosten. Daarnaast is een totaal van € 880,86 ontvangen van een groot aantal kleinere
donateurs. Wegens saldotekort op de lopende rekening, was in 2017 een aanvulling gedaan vanuit
de gereserveerde bedragen op de spaarrekening. Omdat het saldo in 2018 voldoende was aangevuld,
is dit bedrag ( € 150) weer aan de spaarrekening toegevoegd.
Wegens een gebrek aan inkomsten van de stichting, hadden de directieleden in de afgelopen jaren
lopende onkosten van de stichting voorgeschoten. Deze onkosten lopen tot februari 2018, daarna
zijn geen aanvullende kosten door het projectmanagement gemaakt. Naar verwachting zal dit in
2019 worden verrekend. Hieronder is een overzicht opgenomen van de resulterende
vermogenspositie per 31 december 2018.
Bezittingen
Spaarsaldo per 31-12-2018
Saldo lopende rekening per 31-12-2018

Bedrag
Schulden
1732,21 Vermogenspositie
€ 61.469,89 Nog te factureren onkosten directie
€ 63.202,10

Bedrag
€ 59.663,20
€ 3.538,90
€ 63.202,10

