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Susteren, 1 januari 2020

Bestuur Stichting Hart voor Echt-Susteren

Betreft: Rekening 2019

Geachte mede-bestuurders,

Bij deze bied ik u de jaarrekening 2019 aan.

Verlies en winst
Het boekjaar 2019 sluit af met een negatief saldo van € 6.141
De totale lasten 2019 bedroegen € 12.098
De totale baten 2019 bedroegen € 5.957

Saldo
Het verwachte negatieve saldo op basis van de bijgestelde begroting 2019 was
€ 6.372.

Het verschil van het begrote met het werkelijke saldo bedraagt € 231. Dit wordt
veroorzaakt door:

Analyse saldo (t.o.v. begroting)
 Lagere bestuurskosten € 215
 Lagere aanschaf materialen € 73
 Opleidingen (vnl. lagere inkomsten) -/- € 373
 Lagere afschrijvingskosten € 530
 Hogere kosten onderhoud -/- € 339
 Hogere opbrengst sponsoring € 81
 Diversen € 44
 Totaal € 231

Vanwege de grote liquiditeit en de uitgestelde investeringen 2014 en 2015 is voor
2019 een gemeentelijk subsidie van slechts € 5.000 aangevraagd en toegekend.

Voor de verdere toelichting verwijs ik naar de bijgevoegde cijfermatige weergave
van de rekening 2019 (met vermelding van de cijfers uit de bijgestelde begroting
2019 en rekeningcijfers 2018) en het overzicht van de boekingen.

Vermogen
Het totale vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 34.586. Op 1 januari
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2019 bedroeg het vermogen € 39.930.
Het verschil van € 5.344 wordt veroorzaakt door het verminderen van het
negatieve resultaat 2018 op het eigen vermogen.

Activa
 In 2019 zijn geen nieuwe AED’s aangeschaft. Deze werden wel begroot.
 De AED’s worden in 10 jaar afgeschreven.

De boekwaarde van de AED’s is op 31 december 2019 als volgt:
 AED’s 2011 (4 stuks) € 2.700
 AED’s 2012 (4 stuks) € 2.800
 AED’s 2013 (4 stuks) € 2.100
 AED’s 2016 (5 stuks) € 4.000
 AED’s 2017 (6 stuks) € 5.425
 Totaal € 17.025

Liquide middelen
 Rekening courant € 293
 Spaarrekening € 11.500

Bestemming positief resultaat
Het negatieve resultaat wordt verminderd op het Eigen vermogen. Na
vermindering bedraagt dit € 28.444.

Met vriendelijke groet,

T.J.A. Zillekens
Penningmeester

Bijlagen:
 Rekening 2019 (met vergelijkende cijfers begroting 2019 en rekening 2018)
 Overzicht boekingen 2019


