1. De balans en de staat van baten en lasten , met toelichting
Balans per 31 december 2015 (na resultaatsbestemming)
Activa:
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€ 14.666
€ 11.253

Passiva:
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves € 61.213
Reserve eigen opbrengsten € 40.809
Continuïteitsreserve
€ 21.922

€ 340.348
Kortlopende schulden
Schulden aan
leveranciers
€ 58.987
Belastingen en sociale
verzekeringen
€ 63.049
Overige schulden
€ 120.287

________

Totaal

€ 366.267

________

Totaal

€ 366.267

Toelichting Balans 2015
 De vaste activa bestaat uit inventaris (ICT middelen en kantoormeubelen)
 Vorderingen bestaan uit nog te ontvangen bedragen, voorschotten en
vooruitbetaalde bedragen voor 2016
 De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd:
Jongerenwerk
€ 3.213
Personeel en opleiding
€ 12.000
Vrijwilligers
€ 26.000
Huisvesting
€ 20.000
 De reserve eigen opbrengsten is gevormd uit opbrengsten van eigen , niet
gesubsidieerde activiteiten van Stichting Binding
 De overige (kortlopende) schulden zijn als volgt opgebouwd:
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
€ 51.869
Nog te verwachten kosten 2015
€ 58.752
Reservering loopbaanbedrag
€ 5.997
Vooruit ontvangen bedragen
€ 2.769
Borg huurder
€ 900

Staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten 2015
Subsidies
€ 1.399.475
Opbrengsten activiteiten
€ 80.685
Verhuuropbrengsten
€ 23.099
Opbrengsten horeca
€
7.000
Overige baten
€
4.214

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe kosten activiteiten

€ 1.012.270
€ 159.099
€ 193.179
€
77.241
€
61.584

Totaal baten

Totaal lasten

€ 1.514.373

€ 1.514.473

Resultaat 2015 € 11.100
Toelichting baten en lasten 2015
 De subsidies zijn afkomstig van de Gemeente Wijk bij Duurstede
 Opbrengsten activiteiten zijn inkomsten uit diverse activiteiten die georganiseerd zijn
door Binding of die ondersteund zijn door medewerkers van Binding
 Opbrengsten horeca:
Stichting Binding ontvangt een deel van de horeca opbrengsten van het E&E.
 De overige baten zijn als volgt opgebouwd:
Rente
€ 2.987
Diverse ontvangsten
€ 1.227
 Personeelskosten:
De personeelskosten zijn inclusief werkgeverslasten. Gemiddeld aantal
werknemers: 16.5 in fulltime dienstverband.
 De overige personeelskosten bestaan uit:
Reiskostenvergoeding woon-werk
€ 17.246
Ziekengeldverzekering
€ 20.597
Scholingskosten
€ 4.611
Inhuur personeel
€ 91.974
Diverse personeelskosten
€ 24.671
 Huisvestingskosten:
Stichting Binding huurt voor de uitvoering van haar werkzaamheden 4 verschillende
locaties. Het jongerenwerk maakt gebruik van een MOP (Mobiele Ontmoeting Plek)
in de vorm van een omgebouwde SRV wagen.
In 2015 is € 60.260 uitgegeven aan transitiekosten. Dit zijn opstartkosten die
gemaakt zijn omdat er vanaf 2015 meer taken (o.a. Jeugd wet) door Binding
uitgevoerd worden.

