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Inleiding
Voor u ligt de jaarrekening 2019 van de stichting Veldeke Mestreech.
In deze jaarrekening treft u een overzicht aan van de inkomsten en uitgaven van de
stichting Veldeke Mestreech. De belangrijkste posten worden kort toegelicht.
2019 was het jaar van het vieren van ons 40 jarig jubileum.

1. het Resultaat
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 192,55.
Dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Het eigen vermogen per ultimo is dan € 60.783,89+ € 192,55 = € 60.976,44.
Dit is geheel liquide op onze Rabobankrekening.

2. de Balans
De balans per ultimo 2019 na resultaatsbestemming, met daarnaast de vergelijking
met de balans van ultimo 2018, is onderstaand weergegeven.
Stichting Veldeke Mestreech
BALANS per 31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vlottende activa

Voorraad
Debiteuren
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Passiva
Eigen vermogen

€
€
€
€

12.224,62
5.360,17
1.614,14
66.723,22

€
€
€
€

19.600,69 Eigen vermogen
2.590,49 Voorzieningen
3.406,19
60.091,78
Schulden op korte termijn.
Overige kortlopende schulden

Crediteuren

€ 85.922,15 € 85.689,15

€ 35.752,15 € 35.700,13
€ 42.150,42 € 45.650,42
€ 77.902,57 € 81.350,55

€ 1.061,40 €
73,25
€ 6.958,18 € 4.265,35

€ 85.922,15 € 85.689,15
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Hieronder worden enkele posten uit de balans toegelicht.

2.1 Liquide Middelen
De post liquide middelen bestaat uit het banksaldo en kassaldo. Stichting Veldeke
Mestreech heeft 2 bankrekeningen: 1 rekening courant rekening en 1
doelspaarrekening.

2.2 Debiteuren
Onder de post debiteuren zijn opgenomen de openstaande facturen ultimo 2019.
Deze zijn allemaal betaald in 2020.

2.3 Vorderingen op korte termijn
Onder de vorderingen op korte termijn zijn bedragen die in 2020 zijn ontvangen,
maar betrekking hebben op 2019.

2.4 Eigen Vermogen
Het eigen vermogen dient als buffer om tegenvallende resultaten in de toekomst te
kunnen opvangen zonder dat het voortbestaan van stichting Stichting Veldeke
Mestreech in financiële zin in gevaar komt. Het bestuur hanteert een ondergrens van
€ 30.000. Met de toevoeging van het positief resultaat uit 2019 ad € 52,02 komt het
eigen vermogen op € 35.752,15 en die stand voldoet daarmee aan de norm die het
bestuur zichzelf heeft gesteld.

2.5 Voorzieningen
Dit zijn diverse voorziening om toekomstige projecten te financieren. (opvolging
cabaret, website etc.)

2.6 Overige kortlopende schulden
Onder deze post zijn bedragen opgenomen, waarvan de rekening in 2020 is
ontvangen, maar betrekking hebben op 2019. Of bedragen die betrekking hebben op
2020, maar in 2019 zijn ontvangen.

2.7 Crediteuren
Onder de crediteuren zijn de facturen opgenomen die nog ultimo 2019 zijn
ontvangen, maar pas in 2020 zijn betaald.
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3. de Resultatenrekening
De resultatenrekening over 2019 is hieronder afgebeeld. Ook hier treft u ter
vergelijking de cijfers van 2018 aan.
RESULTATENREKENING 2019

2019

2018

LASTEN

Algemene kosten (verz., etc.)
Advocaatkosten
Representatiekosten
Activiteiten
Cabaretkosten
Huur
Verkoopkosten
Bankkosten
Commissies
Bestuurskosten
Websitekosten
Mestreechter Taol
Toneelstuk
Giften & Donaties
Dotatie voorziening

€ 19.535,84
€ 2.633,91
€
€
49,62
€ 20.577,82
€ 966,25
€ 1.730,40
€ 297,00
€ 267,73
€ 485,00
€ 3.734,12
€ 1.290,00
€ 1.147,32
€ 17.380,70
€
€
-

Positief resultaat

€

Inkopen

2019

2018

BATEN

€ 5.226,15
€ 2.140,34
€ 5.861,02
€
23,58
€ 4.833,76
€ 27.339,32
€ 1.540,00
€ 455,87
€ 436,78
€ 603,31
€ 3.185,37
€ 1.635,50
€ 1.289,68
€
61,95
€
€
-

52,02

Omzet verkopen
Toneelstuk/cabaret

€ 21.232,51 € 1.913,21
€ 8.433,99 € 35.193,58

Activeiten
Giften en donaties
Intrest

€ 2.118,90 € 1.146,23
€ 34.850,00 € 9.950,77
€
12,33 €
-

Vrijval voorziening

€ 3.500,00 € 5.015,73

Negatief resultaat

€ 1.413,11

€ 70.147,73 € 54.632,63

€ 70.147,73 € 54.632,63

Hieronder worden enkele posten uit de resultatenrekening toegelicht.

3.1 Inkopen
Hieronder de kosten van de inkoop en de voorraadmutatie

3.2 Algemene kosten
Hieronder vallen de betaalde verzekeringspremies, portokosten etc.

3.3 Activiteiten
Dit zijn de kosten van de activiteiten die we in 2019 hebben georganiseerd.

3.4 Commissies
Dit zijn de kosten die de afzonderlijke commissies maken.

3.5 Bestuurskosten
Diverse kosten gemaakt door bestuursleden.
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3.6 Websitekosten
Deze kosten zijn doorbelast vanuit de stichting Veldeke Mestreech voor het
onderhoud van onze website.

3.7 Mestreechter Taol
De kosten van de website Mestreechter Taol. Per 1-7-2019 betalen we die niet meer.

3.8 Toneelstuk
Dit zijn de kosten van het toneelstuk “Pa”.

3.9 Omzet verkopen
De opbrengst van de verkoop van diverse producten.

3.10 Toneelstuk/cabaret
De inkomsten van de kaartverkoop.

3.11 Activiteiten
De opbrengst van de activiteiten (wandeling)

3.12 Giften en donaties
De ontvangen giften en donaties voor het realiseren van de diverse producties en
activiteiten. (Kiksjozerije, Pa en jubileumjaar)
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3.12 Begroting 2020
Voorstel voor de begroting 2020.

Inkomsten

Begroting 2020
Stichting

Rente
Verkopen
Entree cabaret
Entreee toneelstuk
Activiteiten
Subsidies
Giften

€
€
€
€
€
€
€

2.000
1.000
5.000
3.000

Totaal

€

11.000

Inkoop
Cabbaret
Toneelstuk
Algemene kosten
Cultuurcommissie
Taalcommissie
Dicteecommissie
Representatiekosten
Vergaderkosten
PR
Website
Verkoopkosten
Activiteiten
Project NMD
Project jubileum

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
4.000
500
500
500
100
100
400
1.800
100
1.000
-

Totaal

€

11.000

Resultaat

€

-

Uitgaven
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4. Vaststelling jaarrekeing
Deze jaarrekening is op 4 maart 2020 vastgesteld door het bestuur van stichting Veldeke
Mestreech.

7

