SPREEKSMAKELIJK

JAARREKENING 2016

BALANS
per 31 december 2016
DEBET

CREDIT

Kas
Bank

494,05
4.859,72

Eigen vermogen
Nog te betalen bedragen

4.915,99 (a
437,78 (b

Totaal

5.353,77

Totaal

5.353,77

WINST- EN VERLIESREKENING
over boekjaar 2016
LASTEN
c) Maaltijdkosten
d) Huurkosten
Bankkosten
e) Overige kosten

BATEN
3.486,47
2.224,40
70,55
534,31

Subsidiebijdragen
Sponsorbijdragen
Vrijwillige bijdrage bezoekers

Totaal

6.315,73

Totaal

Saldo Baten en Lasten

4.915,99

5.000,00 (f
3.000,00 (g
3.231,72 (h

11.231,72

TOELICHTING
a) Het Eigen Vermogen is gelijk aan het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 4.915,99
Dit komt, omdat SpreekSmakelijk op 7 januari 2016 als project is opgestart met een eigen vermogen van nihil.
b) De nog te betalen bedragen bestaan uit:
- Bankkosten december 2016
€ 10,65
- Huur dorpshuis december 2016
€ 195,20
- Maaltijdkosten week 51 2016
€ 115,20
- Maaltijdkosten week 52 2016
€ 116,73
€ 437,78
c) De maaltijdkosten over 2016 zijn € 3.486,47
Het jaar 2016 telde 52 weken. In week 18 (5 mei en tevens Hemelvaartsdag) is er geen SpreekSmakelijk geweest,
waardoor er per saldo 51 keer een maaltijd is geweest.
De gemiddelde kosten van een maaltijd zijn € 3.486,47 / 51 weken = € 68,36
In 2016 hebben in totaal 2.173 mensen een maaltijd gegeten bij SpreekSmakelijk.
Het gemiddeld aantal bezoekers (incl de vrijwilligers) in 2016 was 43 per week.
De gemiddelde maaltijdkosten per persoon zijn derhalve € 68,36 / 43 = € 1,59
d) De huurkosten zijn als volgt:
- Dorpshuis 43 weken á € 48,80
- Schildkamp 3 weken á € 42,00

€ 2.098,40
€ 126,00
€ 2.224,40

Totaal zijn er dus 46 weken in rekening gebracht.
e) De overige kosten bestaan uit:
- Notariskosten oprichting stichting
- Kosten inschrijving KvK
- Promotiekosten (website)
- Kosten vrijwilligersavond
- Kosten klein materiaal

275,15
57,00
50,00
75,80
76,36
534,31

f) De subsidiebijdrage ad € 5.000,00 is ontvangen van de gemeente Lingewaal
Dit betrof een eenmalige subsidie uit het kernenbudget ten behoeve van het opstarten
van het project.
g) In 2016 zijn er twee sponsorbijdragen ontvangen. Van Speelweek Asperen is € 500,00
ontvangen. Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een bijdrage
van € 2.500,00 geschonken.
h) De maaltijden van SpreekSmakelijk zijn gratis, maar bezoekers kunnen vrijwillig een bijdrage
geven voor de maaltijd. In 2016 is op deze wijze € 3.231,72 ontvangen.
Gemiddeld per maaltijd is dat € 3.231,72 / 51 weken = € 63,37
Gemiddeld per bezoeker is dat € 3.231,72 / 2.173 bezoekers = € 1,49

