1. De balans en de staat van baten en lasten , met toelichting
Balans per 31 december 2012 (na resultaatsbestemming)
Activa:
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€ 14.178
€ 11.363
€ 250.733

Passiva:
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve
Langlopende schulden
Lening
Kortlopende schulden
Schulden aan
leveranciers
Belastingen en sociale
verzekeringen
Overige schulden

_______

Totaal

€ 276.274

€ 59.800
€ 19.777
€ 45.000

€ 12.785
€ 41.915
€ 96.997
_______

Totaal

€ 276.274

Toelichting Balans
 De vaste activa bestaat uit inventaris (ICT middelen en kantoormeubelen)
 Vorderingen bestaan uit nog te ontvangen bedragen, voorschotten en
vooruitbetaalde bedragen 2013
 De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd:
Verbouwing E&E
€ 15.000
Seniorenwerk
€ 15.000
Jongerenwerk
€ 10.000
Opleidingen
€ 7.500
Innovatie
€ 7.500
Personeel en vrijwilligers
€ 4.800
 De lening is een voorfinanciering van de Gemeente Wijk bij Duurstede
 De overige (kortlopende) schulden zijn als volgt opgebouwd:
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
€ 43.229
Vooruit ontvangen inz. seniorenwerk
€ 22.000
Nog te verwachten kosten 2012
€ 19.863
Nog te besteden activiteitenbudget
€ 5.000
Vooruit ontvangen bedragen voor 2013
€ 6.005
Borg huurder
€ 900

Staat van baten en lasten 2012
Subsidies
Opbrengsten activiteiten
Verhuuropbrengsten
Opbrengsten horeca
Overige baten

Totaal baten

€ 910.420
€ 81.762
€ 45.673
€ 8.724
€ 28.260

€ 1.074.839

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe kosten activiteiten
Kosten horeca

€ 714.899
€ 50.146
€ 135.723
€ 62.681
€ 61.181
€ 2.756

Totaal lasten

€ 1.027.386

Resultaat 2012 € 47.453
Toelichting baten en lasten
 De overige baten zijn als volgt opgebouwd:
Bekostiging extra activiteiten Gemeente € 11.230
Bijdragen fondsen en donaties
€ 7.600
Rente
€ 4.044
Diverse ontvangsten
€ 5.386
 Personeelskosten:
De personeelskosten zijn inclusief werkgeverslasten. Gemiddeld aantal
werknemers: 12,2 in fulltime dienstverband.
 De overige personeelskosten bestaan uit:
Reiskostenvergoeding woon-werk € 14.804
Ziekengeldverzekering
€ 14.286
Scholingskosten
€ 6.369
Overige personeelskosten
€ 14.687
 Huisvestingskosten
Stichting Binding huurt voor de uitvoering van haar werkzaamheden 4
verschillende locaties. In 2013 is één locatie af gestoten wegens
bezuinigingen.


Opbrengsten en kosten horeca
Het seniorenwerk had in 2012 een eigen buffet waar diverse dranken verkocht
werden aan deelnemers van seniorenactiviteiten. In 2013 is het eigen buffet
opgeheven.

