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Geachte Lion, 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013 -2014 van de Stichting Activiteiten Lionsclub De Bernisse. 

In dit jaar verslag vindt u de activiteiten van de club en de doelen die de club met giften 

ondersteunde.   

De Lionsclub De Bernisse heeft het Fiscal Year 2013 -2014 minder activiteiten ondernomen dan het 

vorig fiscal year. Dat resulteerde in verminderde inkomsten.  Een geannuleerde motortocht en 

verminderde houtopbrengst zijn daar voorbeelden van. Teneinde goede doelen te ondersteunen is er  

een bedrag van € 672,06 meer uitgegeven dan dat er is ontvangen. 

De vermindering van inkomsten van de afgelopen jaren lijkt een trend te worden. Dit moet de 

club(leden) tot nadenken stemmen over het organiseren van activiteiten die bijvoorkeur ongelabelde 

inkomsten opleveren.  

 

De penningmeester, 

 

J.C. Bos 

 

Spijkenisse 23 juli 2014 
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Jaaroverzicht van de rekeningen. 

 

Toelichting jaaroverzicht 

Het jaaroverzicht laat drie gecombineerde kolommen zien, namelijk die van de bedrijfsspaarrekening, 

de rekening courant en het financieel overzicht van de activiteiten. Op verzoek van de clubleden zijn 

de uitgaven uitgesplitst in uitgaven en giften.  

De begin- en eindsaldi van beide rekeningen laten zien dat er positieve saldi zijn. De kolommen van 

de rekening courant en de kolommen van de activiteiten vormen tezamen het overzicht van de in- en 

uitgaande geldstromen. De kolommen van de activiteiten tonen een gedetailleerd financieel 

overzicht. Hier zijn de uitgaven, de giften en de netto opbrengsten van de afzonderlijke activiteiten 

getoond. 

Evenals vorig jaar worden de giften kunnen in twee groepen verdeeld. De giften die niet gelabeld zijn 

aan een activiteit en de giften die dat wel zijn. De “niet gelabelde” giften zijn ten laste van de 

rekening courant en de gelabelde giften komen voort uit een activiteit. Gelabelde giften zijn gedaan  

aan de Voedselbank en het Hospice De Waterlelie. Alle andere giften zijn gedaan vanuit de kas. Met 

name de wijnactie leverde veel inkomsten op gevolgd door de opbrengsten van de houtverkoop.  

Naar aanleiding van de fundraisavond moet ik vaststellen dat de toezeggingen ter waarde van 150 

euro niet is overgemaakt. Ook niet na herhaaldelijke mails. Het gevolg hiervan is dat de netto 

opbrengst van de fundraisavond niet met 150 euro kon worden verhoogd.  

Datum Omschrijving rekening

Rekeningnummer

7-jul Banksaldo per 1-8-2013
Omschrijving transacties in uit in uit Debiteuren Ontvangen Uitgaven Giften Opbrengst Toelichting

nabetaling kaarten FRA 150,00 150,00
25-nov gift ontvangen 50,00 50,00

1-feb Kerstpakketten 840,00 783,60 56,40
9-dec Actie voedselbank Sinterklaas 298,50 strooigoed tbv sinterklaas

14-dec Kerstcollecte 3.460,13 -789,87 
17-jan Waterlelie gift 1.750,00 voldaan tbv Waterlelie

8-feb Voedselbank gift 2.500,00 voldaan tbv boenmachine
29-jan Onderhoud kerstkar 148,74 verbeteringen aangebracht arreslee
29-jan Wijnactie 4.857,65 3.959,71 897,94
15-feb St. Vrienden op Aarde 500,00 voldaan
11-jun motortocht 600,00 540,00 60,00 annulering inschrijfgeld
11-jun houtopbrengst 200,00 200,00
1-mei bankkosten 142,34
1-jan rente 01012013 - 31122013 151,50

tailtwister 43,05 43,05
1-mei Gift Alp 'dHuez 250,00
8-jul Project  Vietnam 250,00

13-jul overboeking naar betaalrekening 500,00 500,00
14-jul Maha Mata 250,00

Banksaldo per 25/07/2014
Totaal 0,00 10700,83 5872,89 5500,00 667,52

Verschil saldi -348,50€    -672,06€      

Verschil ontvangen / uitgaven -672,06 412,96

Netto fiscaal year 667,52

Verwachte opbrengst FY 2013 - 2014 10700,83 -4,54

Goedk. bestuur St. Act. LC DB Datum

Goedkeuring kascommissie Datum

cie. Lid 

Naam Handtekening

Voorzitter

Bestuurslid

Penningmeester

Naam Handtekening

Voorzitter

15.418,66€                        1.085,02€                            

15.070,16€                        412,96€                               

15.483,12€                                                                         

Jaarrekening Fiscal Year Stichting Activiteiten LC De Bernisse 2013 - 2014

BedrijfsSpaarRekening RekeningCourant
Financiele activiteitenverantwoording FY 2013 - 2014

1021.8264.64 3654.65.143
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Overzichten per activiteit. 

In de volgende tabellen zijn de inkomsten en uitgaven per activiteiten verantwoord. In deze 

overzichten zijn inkomsten en uitgaven gerubriceerd en getotaliseerd. Het is dus niet mogelijk op 

persoon te zien wie heeft betaald c.q. uitgegeven. Per activiteit is zichtbaar wat het netto heeft 

opgebracht na afdracht van de giften aan de goede doelen.  

 

 

 

 

 

collecte 3.549,67€  vergunning 5,75€           

Radio Tijselaar 83,79€        

Voedselbank 2.500,00€  

Hospice 1.750,00€  

Saldo -789,87€    

3.549,67€  3.549,67€  

ontvangen uitgaven

Kerstcollecte

verkoop wijn 4.857,65€  Snijders 360,00€      

Hoogheerlijkheid 3.599,71€  

Saldo 897,94€      

4.857,65€  4.857,65€  

uitgaven

Wijnactie

ontvangen

van de leden 840,00€  wereldwinkel 265,80€  

PLUS 427,80€  

Steege 90,00€     

saldo 56,40€     

840,00€  840,00€  

ontvangen uitgaven

Kerstpakketten


