De stichting voor culturele en educatieve ontwikkeling van kinderen

Staat van Baten en Lasten 2018
Lasten

Baten

Stichting
Productiekosten
Bankkosten
Kantoorkosten
Reiskosten
Frankering
Representatie
Onkostenvergoeding
Diversen

214 Workshops
3.623 Verkoop producties
165 Donaties
997
233
312
202
373
28

4.553
1.117
603

Totaal lasten

6.147 Totaal baten

6.273

Resultaat:
Saldo baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten

6.273
6.147
126

Bestemming
Bankstand 31 dec 2018
Bankstand 1 jan 2018

7.108
6.982
126

Balans per 31/12/2018
Activa
Liquide middelen
Voorraad (Boeken/CD's/DVD's)
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Passiva
7.108 Eigen Vermogen
4.230
11.338

11.338
11.338
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten en de Balans
Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale
waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaand jaar ongewijzigd
gebleven.
Vlottende activa
Vlottende activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten.
Immateriële vaste activa
N.v.t.
Materiele vaste activa
N.v.t.
Financiële vaste activa
N.v.t.
Voorzieningen
N.v.t.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over
het jaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystemen.
Winsten op transacties worden genomen in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.
Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de geleverde diensten aan derden onder
aftrek van omzetbelasting en aan derden verleende kortingen.
Derden/Personeel
Meewerkende artiesten ontvangen een geringe vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen eventueel een onkostenvergoeding.
De stichting had in 2018 geen personeel in dienst.
Belastingen
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Toelichting op het jaar 2018
2018 was een jaar waar we als stichting wederom trots op mogen zijn.
Ons nieuwe boek ‘Het Groene ABC’ is uitgebracht. Ook deze keer in eigen beheer. 26
gedichten, illustraties, liedjes en teksten presenteren groene thema’s voor kinderen op een
speelse en positieve wijze.
Het Groene ABC is een boek over duurzaamheid waarin kinderen op een leuke manier leren
over onze kwetsbare aarde.
Het Groene ABC inspireert niet alleen kinderen, maar zet ook volwassenen aan tot het
nadenken over onze planeet. Het laat zien hoe iedereen een steentje kan bijdragen om te
helpen de aarde een groenere toekomst te geven.
Aan het boek en de CD hebben weer meer dan 100 kunstenaars mee gewerkt.
Het was hard werken, maar op 11 november 2018 hadden we in cultureel theatercafé Mezrab
in Amsterdam onze boekpresentatie. Tevens waren er optredens van de artiesten die ook op de
CD hebben ingezongen. Door de nieuwe publicatie is onze boekenverkoop flink gestegen ten
opzichte van 2018. Ook voor 2019 verwachten we veel, aangezien we nog geen bestelling
hebben ontvangen van de bibliotheken (meestal ook goed voor een afname van 30 boeken of
meer),
Onze wekelijkse workshops met Huizen van de Wijk ‘Het Anker’ en ‘De Buurtzaak’ werden
ook voortgezet, wat voor ons essentieel is qua inkomsten.
En erg leuk, we hebben een workshop gegeven voor kinderen op de landelijke EDASU dag in
Creil. EDASU zet zich in tegen armoede en sociale uitsluiting. Iets wat perfect past bij
Droomwevers.
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