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2.2 Staat van baten en lasten 2021
2021
€

€

2020
€

€

Opbrengsten
pbrengsten

62.220

213.374
62.220

213.374

Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed
werk, e.d.
Inkoopprijs van opbrengst
Kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten

1.228

1.662

15.470

2.196

Brutomarge

-16.698

-3.858

45.522

209.516

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

0

49.682

0

9.323

4.116

1.040
-4.116

-60.045

Afschrijvingen
Overige materiële vaste activa

135

278
-135

-278

Overige bedrijfskosten
Auto- en transportkosten

680

15

4.996

8.618

Verkoopkosten

302

497

Overige kosten

5.039

17.226

Huisvestingskosten

Saldo winstberekening

-11.017

-26.356

30.254

122.837

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021
Ten geleide
Door de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen waaronder lockdowns,
moest een deel van de activiteiten worden geannuleerd, wat tot onderbesteding heeft geleid.
--BATEN
Stichtingsbijdragen
De bijdragen van de SBF bedroegen € 60.815.
Contributies (begroting € 1.550 – realisatie € 1.138)
Deze liggen € 412 lager. Deels door opzegging, deels door nog te innen contributie. Het ledental
bedraagt 35 leden.
Het aantal donateurs liep terug van 8 naar 7 (1 donateur is lid geworden). In 2021 geen
donateursbijdragen ontvangen.
Programma (begroting € 450 – realisatie € 268)
De programmakosten liggen € 182 lager. De zondagslezingen in het voorjaar moesten worden
afgelast of uitgesteld; in het najaar konden de vier geplande lezingen wel doorgang vinden.
Het gemiddelde aantal niet-leden per lezing bedroeg 9.

LASTEN
Programma (begroting € 4.250 – realisatie 1.227)
Deze kosten komen € 3.323 lager te liggen ten gevolge van de afgelaste lezingen.
Zaalhuur (begroting 19.304 – realisatie € 4.996)
Minder zaalhuur door minder activiteiten.
Personeelskosten (begroting € 13.310 – realisatie € 15.774)
Deze kosten komen € 2.464 hoger te liggen door extra verrichte werkzaamheden
door de zzp-er.
Kantoorkosten (begroting € 1.700 – realisatie € 234)
Deze kosten liggen € 1.466 lager door minder uitgaven op kantoorkosten.
Totale overige lasten (begroting € 27.701 – realisatie € 16.143)
Deze kosten vielen € 11.557 lager uit; er stonden twee ledenactiviteiten gepland die geen doorgang
konden vinden door de Covid-19 pandemie.
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