Toelichting jaarrekening 2020
Beheer vermogen:
1.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen
en legaten en alle andere verkrijgingen en baten cf. artikel 3 der statuten.
2.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per het einde van het boekjaar worden
de boeken der stichting afgesloten door de penningmeester die een balans en een staat van baten
en lasten over het geëindigde boekjaar opmaakt. De jaarstukken worden vergezeld van een rapport
van een registeraccountant of van een accountant, administratieconsulent of van een door het
bestuur aan te wijzen onafhankelijk deskundige, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan
het bestuur aangeboden cf. artikel 9 der statuten.
WBTR
1.
Het bestuur neemt deel aan het stappenplan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon en
hoopt aan het einde van 2021 te voldoen aan de gestelde eisen.
Toelichting financieel jaaroverzicht 2020
1.
De voorzieningen geven aan dat er gelden gereserveerd worden voor:
a. Onderhoud van de Fietsroutes: 4 stuks (2.650,00).
b. De bebording: in samenwerking met de St. Achterhoek Toerisme (1.400,00).
c. Drukkosten: voor folders en ons eigen blad genaamd Bulletin de Moezeköttel. Het thema in 2020
was 75 jaar bevrijding (1.200,00).
d. Evenementen: De geplande activiteiten “ 75 jaar bevrijding “ konden niet doorgaan tijdens de
corona epidemie. Het bedrag is nu gereserveerd voor het jaar 2022. (5.000,00)
2.
Het project OWNV houdt in de uitgave van het boek Opdat Wij Niet Vergeten. Dit project is gestart
in 2019 en wordt opgeleverd in 2022. Het positieve saldo van opbrengsten en kosten zal o.a. gebruikt
worden voor een goed doel zijnde een bijzonder project: nl. een gedenk-monument te Gendringen
voor de vele militairen en overige oorlogsslachtoffers in de Gemeente Oude IJsselstreek. We trekken
hier samen op met de gemeente. Het bedrag (7.086,00 zijnde opbrengsten 30.795,00 en kosten
23.709,00) is gereserveerd als kortlopende schuld. Een speciale OWNV commissie vallende onder de
St. de Moezeköttel beheert het project.
3.
De in 2019, via St. Kick, ontvangen subsidie (4.195,00) van “ Gelderland Herdenkt “ is besteed aan het
project Parashoot. (2.650,00) Een samenwerking van de St. de Moezeköttel en de St. Kick inzake
lesbrieven t.b.v. het onderwijs. Het restant (1.545,00) is naar het in punt 2 genoemde OWNV project
gegaan en vormt een onderdeel van de kortlopende schuld..

