
Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Passiva:

Kapitaal 2019 2018

Stichtingsvermogen Projectgroep € 36.962,11 € 32.673,92
Gilde Ridderkerk

Totaal Passiva € 36.962,11 € 32.673,92

Activa:

Kantoorinventaris € - € -

Voorschotten € - € -

Liquide middelen € 36.962,11 € 32.673,92

Totaal Activa € 36.962,11 € 32.673,92

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Lasten:
2019

Begroot
2019

Kosten Coach4You € 3.800,00 € 4.111,60
Kosten Samenspraak Cafe, Taalcoaches en Pr.
Laaggeletterdheid.

€ 7.800,00 € 8.137,86

Kosten Buddy Project € 2.500,00 € 1.281,13
Kosten Christen-Moslim Contact € 1.800,00 € 1.475,40
Kosten Gilde Werkgroep € 5.000,00 € 6.838,13
Kosten initiatief subsidie Filmhuis € 1.500,00 € 1.501,25
Penvoederschap Gilde Platform Partisipatie € 7.600,00 € 6.466,36
Diverse kosten

€ 30.000,00 € 29.811,73

Baten:
2019



Subsidie Coach4You € 3.800,00
Subsidie Samenspraak Cafe, Taalcoaches en Pr.
Laaggeletterdheid.

€ 7.800,00
Subsidie Christen-Moslim Contact € 1.800,00
Subsidie Buddy Project € 5.500,00
Subsidie Gilde Werkgroep € 5.000,00
Inkomsten Gilde Werkgroep € 1.617,50
Initiatief subsidie Filmhuis € 1.500,00
Inkomsten t.b.v. Initiatief subsidie Filmhuis € 450,00
Penvoederschap Gilde Platform Partisipatie € 7.728,38
Retour Subsidie Buddy project 2018 € -1.100,00
Rente Spaarrekening € 3,64
Kas Filmhuis € 0,40

€ 34.099,92

Saldo van baten en lasten € 4.288,19

Mutatie algemene reserves € 4.288,19

Aan de hand van de definetieve cijfers van 2019 hebben wij het voornemen 
de hierna volgende subsidies in 2020 retour te storten. Te weten,
 - Innitiatief subsidie Filmhuis € 445,00 retour
 - Penvoederschap Gilde Platform Partisipatie € 1.260,00 retour
 - Inkomsten Buddy Project € 4.000,00 retour
Conform ons kasgeldprincipe worden deze bedragen in het boekjaar 2020 geadministreerd,
hetgeen in dat boekjaar waarschijnlijk gaat leiden tot een verlies.

4. TOELICHTING OP DE BALANS. (ACTIVA)

Algemene toelichting.

Doel van Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk.

De stichting heeft ten doel het financieren, (doen) uitvoeren van, adviseren over, opzetten van 
en/of organiseren van binnen Gemeente Ridderkerk bestemde sociaal georiënteerde
projecten in het algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4you in het bijzonder 
alles in de ruimste zin des woords.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar,

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn van voor jaarverslaggeving 640 "organisaties



zonder winstoogmerk"
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs c.q.
nominale waarde.
Met aanwijsbare risico's en verplichtingen wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.
Onder de vlottende activa opgenomen vorderingen en onder de kortlopende schulden opgenomen
bedragen betreffen tenzij anders vermeld, vorderingen en schulden met een looptijd van 
ten hoogste een jaar.

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte levensduur en bedragen een vast
percentage van de aanschafwaarde , rekening houdend met de residuwaarde.
De investeringen die in de loop van het boekjaar hebben plaats gevonden worden beschouwd 
alsof ze het gehele jaar in ons bezit waren.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

De baten betreffen de in het boekjaar ontvangen subsidies van de Gemeente Ridderkerk,
 donaties, giften en andere inkomsten.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het resultaat groot € 4.288,19  toe te voegen aan de reserves.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Wel kan hierbij opgemerkt worden dat wij in boekjaar 2020 het overschot aan
subsidie, te weten € 5.705,= , zullen terug storten.

Ridderkerk, 17 maart 2020

Het bestuur,



 



 



Met aanwijsbare risico's en verplichtingen wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.
Onder de vlottende activa opgenomen vorderingen en onder de kortlopende schulden opgenomen


