STICHTING HET BURGER EN NIEUWE WEESHUIS
Staat van baten en lasten 2019

Baten
Onroerende zaken
Effecten
Rente van leningen en banken
Overige baten
Totaal

€ 373.485,-€ 442.559,-€ 7.768,-€ 16.596,-€ 840.408,--

Lasten
Aandeel in kosten bureau en overige kosten

€ 272.098,--

Zuivere inkomsten

Toegezegde giften 2019
Personen
Instellingen
Totaal

€ 568.310,-=========

€ 192.628,-€ 422.985,-€ 615.613,-=========

Overzicht van de voorgenomen rechtstreekse bestedingen in het kader van de
doelstelling, zijnde het budget/begroting 2019 voor formele giften:
Personen en instellingen
Totaal

€ 650.000,-€ 650.000,-=========

Toelichting
Onroerende zaken:
Onder de opbrengst onroerende zaken worden verantwoord de in het jaar gefactureerde pacht.
Kosten en zakelijke lasten die betrekking hebben op het jaar, zijn hierop in mindering
gebracht.
Effecten:
Opbrengsten van obligaties worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Voor zover de couponrente niet ontvangen is per ultimo van het jaar, wordt hier een vordering
op nominale waarde voor op de balans opgenomen. Opbrengsten van aandelen worden
verantwoord als saldo van de in het jaar ontvangen dividenden onder aftrek van
dividendbelasting, indien deze niet kan worden teruggevorderd.
Rente van leningen en banken:
Rente van leningen en banken worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Lasten:
Dit is het totaal aan uitvoeringskosten. Deze bestaan uit:
- Beheerskosten (o.a. bankkosten ad € 34.748,--, onderhoudskosten onroerend goed
ad € 56.631,--, bestuurskosten ad € 4.432,-- en accountants- en overige
beheerskosten).
- Doorberekende materiële kosten ad € 15.440,-- (o.a. computerkosten, telefoon, energie
etc.)
- Aandeel in salarissen en sociale lasten bureau ad € 147.177,--. Hierin zijn begrepen de
salarissen van de sociaal dienstverleners (huisbezoekers) en de rentmeester. Met (een
gedeelte van ) de kosten van de rentmeester worden de kosten van uitbesteding van het
beheer van de landerijen bespaard.
Toegezegde giften 2019:
Toezegging van giften vindt plaats na goedkeuring van het bestuur. Verantwoording van de
last vindt plaats op het moment van toezegging. Nadere specificatie is opgenomen in het
jaarrapport.
Overzicht voorgenomen rechtstreekse bestedingen:
Hieronder is per rubriek het begrote en beschikbare budget vermeld voor formele- op basis
van een bestuursbesluit gebaseerde – giften.

De immateriële hulpverlening en ondersteuning, zoals de waarde van de sociale
Dienstverlening (bijvoorbeeld huisbezoeken en doorverwijzingen naar voorliggende
voorzieningen) die verricht is door de aan het bureau van de stichting verbonden sociaal
adviseurs, is niet in de giften tot uitdrukking gebracht. De kosten van de sociale
dienstverlening zijn begrepen in de hierboven bedoelde salarissen en sociale lasten.

