De balans en de staat van baten en lasten , met toelichting
1.Balans per 31 december 2017 (na resultaatsbestemming)
Activa:
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€ 67.045
€ 14.811
€ 528.516

___________

Totaal

Passiva:
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves € 152.849
Reserve eigen opbrengsten € 61.809
Continuïteitsreserve
€ 46.922

€ 610.372

Kortlopende schulden
Schulden aan
leveranciers
€ 27.415
Belastingen en sociale
verzekeringen
€ 109.322
Overige schulden
€ 212.055
_________

Totaal

€ 610.372

Toelichting Balans 2017
• De vaste activa bestaat uit inventaris (voornamelijk ICT middelen en
kantoormeubelen)
• Vorderingen bestaan uit nog te ontvangen bedragen, voorschotten en
vooruitbetaalde bedragen voor 2018
• De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd:
Jongerenwerk
€ 10.930
Personeel en opleiding
€ 71.919
Innovatie en Ontwikkeling
€ 40.000
Vrijwilligers
€ 30.000
• 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 vakantiedagen
€ 55.435
Nog te verwachten kosten 2017
€ 19.685
Reservering loopbaanbedrag
€ 39.461
Vooruit ontvangen bedragen
€ 237
Borg huurders
€ 2.209
Vereffening vereniging
€ 4.295
Vooruit ontvangen subsidies
€ 90.733

2.Staat van baten en lasten 2017 met toelichting
Staat van baten en lasten 2017
Subsidies
€ 2.095.208
Opbrengsten activiteiten
€
72.873
Verhuuropbrengsten
€
21.876
Opbrengsten horeca
€
7.000
Overige baten
€
7.264

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe kosten activiteiten

€ 1.672.232
€ 102.878
€ 188.933
€ 106.027
€
58.233

Totaal baten

Totaal lasten

€ 2.128.303

€ 2.204.222

Resultaat 2017 € 75.919
Toelichting baten en lasten 2017
• 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 inkomsten van rente, incidentele vergoedingen, donaties
• Personeelskosten:
De personeelskosten zijn inclusief werkgeverslasten. Gemiddeld aantal
werknemers: 27,1 in fulltime dienstverband.
• De overige personeelskosten bestaan uit:
Reiskostenvergoeding woon-werk
€ 26.343
Ziekengeldverzekering
€ 34.031
Scholingskosten
€ 6.301
Kosten salarisverwerking
€ 5.186
Diverse personeelskosten
€ 31.017
• Huisvestingskosten:
Stichting Binding huurt voor de uitvoering van haar werkzaamheden het
kantoorpand aan de Steenstraat 14A. Voor het uitvoeren van activiteiten worden
locaties permanent of op uur basis gehuurd. Het jongerenwerk maakt gebruik van
een MOP (Mobiele Ontmoeting Plek) in de vorm van een omgebouwde SRV wagen.

