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Financieel Jaarverslag 2012 – 2013. 

Stichting Activiteiten Lionsclub De Bernisse 

Van de penningmeester 
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Geachte Lion, 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2012 -2013 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 dit Fiscal Year 2012 -2013 niet stilgezeten. Met zes afzonderlijke 

activiteiten ondersteunde de club tien verschillende goede doelen. Van lokaal naar internationaal. 

Van individueel naar collectief.  

In financieel opzicht heeft de Lionsclub De Bernisse, afgezet tegen de economische malaise,  een 

positief resultaat gerealiseerd. Waar vorig jaar nog een negatief resultaat gemeld werd, melden we 

dit jaar een positief resultaat.  

Het jaaroverzicht op de volgende bladzijde laat drie gecombineerde kolommen zien, namelijk die van 

de bedrijfsspaarrekening, de rekening courant en het financieel overzicht van de activiteiten. 

Duidelijk wordt dat er overboekingen zijn gedaan voor betalingen of voor kasgeld. Met behulp van de 

opbrengsten van de wijnactie en fundraising zijn die gelden op de rekening courant terug ontvangen. 

Daarvan is € 2000,-- teruggeboekt naar de bedrijfsspaarrekening.  

De begin- en eindsaldi van beide rekeningen laten een positief verschil zien. 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. 

De giften kunnen in twee groepen worden 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. Met uitzondering van de kerstpakkettenactie, hebben 

alle activiteiten een positief resultaat opgeleverd. Dit resultaat  is grotendeels weer uitgekeerd aan 

“niet gelabelde” activiteiten.  

Het “binnen halen” van toezeggingen is een punt van aandacht. Meer dan vorig jaar worden 

bedragen laat of op de verkeerde rekening gestort. Zoals uit het overzicht blijkt kunnen we nog een 

bedrag van € 315,=  tegemoet zien. De vraag is of dat totale bedrag ook werkelijk wordt 

overgemaakt. Het aansporen van de betrokkenen kost tijd en moeite. De afwikkeling van activiteiten 

duurt hierdoor langer dan nodig. 

De penningmeester, 

J.C. Bos 

Spijkenisse 13 augustus 2013 
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Datum Omschrijving rekening

Rekeningnummer

7-jul Banksaldo per 1-8-2012
Omschrijving transacties in uit in uit Debiteuren Ontvangen Uitgaven Giften Opbrengst Toelichting

20-aug Cetem nabetaling 25,00 Cetem werkbezoek / tardieve overboeking
3-okt Opbrengst boekenmarkt 517,35 netto opbrengst boekenmarkt

16-okt Diakonie tweestromen 112,70 nagekomen betaling
8-jul Kerstpakketten 720,00 736,14 736,14 -16,14 voorlopige netto opbrengst kerstpakketten
8-jul nog te ontvangen kerstpakketten 30,00

14-dec Kerstcollecte Hospice Waterlelie 3.407,59 3.405,65 3.400,00 1,94 netto opbrengst kerst collecte / gelabeld
9-dec overboeking tbv wijnactie 2.000,00 2.000,00

29-jan Wijnactie 3.799,45 3.017,44 782,01 netto opbrengst wijnactie
8-apr Houtverkoop 1.005,00 1.005,00 netto opbrengst houtverkoop

24-mei Paardenmarkt 136,00 136,00 netto opbrengst Paardenmarkt
23-mei opname kasgeld tbv fundrais 632,00 opname kasgeld
28-jun Fundraiseavond 8.482,60 3.033,96 816,64 uitgaven + wisselgeld terugboeking
16-jun Gift St. Leergeld 2.000,00 2.000,00 gelabelde opbrengst uit activiteit fundraise
16-jun Gift St. Vrede en Vrije Heerlijkheid 2.000,00 2.000,00 gelabelde opbrengst uit activiteit fundraise
27-mei terugboeking kasgeld van fundrais 632,00 632,00

8-jul nog te ontvangen kaarten 175,00
8-jul nog te ontvangen sponsors 50,00

8-jun Motortocht voor voedselbank 2.235,45 1.038,06 197,39 uitgaven tbv activiteit motortocht
12-jun Gift Voedselbank Spijkenisse 1.000,00 1.000,00 gelabelde opbrengst uit activiteit motortocht

8-jul nog te ontvangen motortocht 60,00
1-aug kosten 1/5/2012 - 31/7/2012 28,10 -28,10 Rabobank
1-nov kosten 1/8/2012 - 31/10/2012 23,62 -23,62 Rabobank
1-jan kosten 1/11/12 - 31/12/2012 25,14 -25,14 Rabobank
1-feb kosten 1/1/2013 - 31/1/2013 7,28 -7,28 Rabobank

1-mei kosten 01/02/2013 - 30/04/2013 26,61 -26,61 Rabobank
1-jan rente 01012012 - 31122012 245,89 245,89 rente 01012012 - 31122012

22-nov St. Onderwijs Plus 500,00 500,00 vrije gift o.b.v aanvraag
8-apr Sterrenwacht Spijkenisse 500,00 500,00 vrije gift o.b.v. aanvraag

14-mei St. Alp d'Huez ( J. Veentra) 250,00 250,00 gift o.b.v. aanvraag / tardieve overmaking
3-jul Benen voor Citi  1.000,00 1.000,00 vrije gift o.b.v. aanvraag
2-jul NLDoet / teveel overgemaakt 78,00 78,00 78,00 gift o.b.v. activiteit / eerder betaald door LCDB
2-jul St Alp d'Huez  (A. Lub) 250,00 250,00 vrije gift o.b.v. aanvraag

26-jul tailtwister 2012 - 2013 87,54 87,54 netto opbrengst tailtwister
22-jul terugboeking 2.000,00 2.000,00

Banksaldo per 31/07/2013
Totaal 315,00 22606,68 21552,00 11714,14 3145,52
Verschil saldi 1.054,68€  
Verschil ontvangen / uitgaven 1.054,68€  
Netto fiscaal year 3145,52
Verwachte opbrengst FY 2012 - 2013 € 1.369,68 22921,68 3460,52

Goedk. bestuur St. Act. LC DB Datum

Goedkeuring kascommissie Datum

cie. Lid 

Voorzitter

1.085,02€                      

Financiele activiteitenverantwoording FY 2012 - 2013

Jaarrekening Fiscal Year Stichting Activiteiten LC De Bernisse 2012 - 2013

RekeningCourant

Handtekening

BedrijfsSpaarRekening

15.172,77€                    30,34€                           

1021.8264.64 3654.65.143

15.418,66€                    

16.503,68€                                                               

Bestuurslid

Naam

Naam

Voorzitter

Handtekening

Penningmeester
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten uitgaven

Ontvangen bestellingen 3.799,45€  Hoogheerlijkheid 2.545,94€  

Van bedrijfsspaarrekening 2.000,00€  Hoogheerlijkheid 400,61€      

Hoogheerlijkheid 70,89€        

Naar bedrijfsspaarrekening 2.000,00€  

batig saldo 782,01€      

Totaal te ontvangen 5.799,45€  5.799,45€  

Wijnactie

Ontvangsten Uitgaven

Abbenbroek - heenvliet 899,33€      Gift Hospice Waterlelie 3.400,00€  

Geervliet 944,15€      Vergunning 5,65€           

Heenvliet 847,45€      

Zuidland 711,66€      

Nagekomen gift 5,00€           

batig saldo 1,94€           

Totaal te ontvangen 3.407,59€  3.407,59€  

Kerstcollecte

Ontvangsten Uitgaven

opbrengst kaarten € 3.125,00 uitgaven via de bank € 3.033,96

opbrengst sponsors € 2.500,00 retour kasgeld € 632,00

opbrengst verkoop (horeca & munten) € 1.578,60 gift St Leergeld € 2.000,00

opbrengst loterij € 1.109,00 gift SSVH € 2.000,00

opbrensgt schalen € 170,00 voorlopig resultaat 816,64€      

nog te ontvangen sponsor €50,--

nog te ontvangen kaarten €175,--

Totaal te ontvangen 8.482,60€  8.482,60€  

Fundraise-avond
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Opmerking: Het positieve resultaat wordt mede bepaald doordat er 142 munten niet zijn terug 

ontvangen  voor het gebruiken van consumpties. Dit zijn munten die eerder zijn weggegeven aan 

artiesten en vrijwilligers of door bezoekers betaalde munten. De munten vertegenwoordigen een 

waarde van € 284,-- . 

 

 

 

Ontvangsten Uitgaven

Ontvangen inschrijvingen 1.800,00€  Plus Supermarkt 255,33€      

12 lions bbq a 20 euro 240,00€      40 bbq pakketten a € 10 / st 400,00€      

inschrijvingen op de dag in kas 80,00€        Gift voedselbank 1.000,00€  

drank opbrengst in kas 115,45€      Huur toiletten 276,00€      

nog te ontvangen inschrijvingen € 60 Koffie apparaten + koffie 106,73€      

voorlopig resultaat 197,39€      

Totaal te ontvangen 2.235,45€  2.235,45€  

Motortoertocht 8 juni 2013


