
 
 
 

Jaarrekening 2010 
 

 
Resultaten rekening 2010 
 
Baten                                                                                                 Lasten 

 
 
Saldo 2009                                   5,70 
 
Incidentele donaties                     500,00 

 
Bankkosten                                  64,93 
 
KvK kosten                                  26,14 
 
Projectkosten                               27,50 
                                                    --------- 
                                                    118,57 
                
 
Resultaat                                  387,13  
 

Totaal:                                           505,70 Totaal:                                           505,70  
 
 
 
 
 
 
 
 



Balans per 31 december 2010 
 

 

Vaste Activa     
Vlottende Activa 
Liquide middelen 
ABN AMRO Bank, rekening-courant      387,13 
 

 

Eigen Vermogen    
 
Kapitaal                                               387,13 
 

                                                            387,13                                                             387,13 
 
 
 
Begroting 2011 
 
Baten                                                                                                 Lasten 

 
 
Subsidies fondsen                                  838 
 
Incidentele donaties                               50 
 
Activiteiten                                             51,14  
 
  

 
 
Projectkosten                                          838 
 
Bankkosten                                             75 
 
KvK kosten                                             26,14    

Totaal:                                                  939,14 Totaal:                                                  939,14 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
De incidentele donaties dienen als buffer voor de administratieve kosten, waaronder inbegrepen de 
bankkosten en KvK kosten en eventuele onvoorziene uitgaven. 
De projectkosten zijn zeer laag te noemen. Het zijn de uitgaven voor de proefstart van het iConsults 
project.  
De ICT kosten, waaronder voor de computers, het internet gebruik en de Stichting websites zijn nihil, 
daar de Stichting deze vooralsnog in bruikleen heeft.  
 
 
 



Toelichting op de balans 
 
De Stichting heeft in 2010 geen schulden of tegoeden uitstaan. De gebruikte computers en websites 
zijn geen eigendom van de Stichting, maar wordt in bruikleen aan haar ter beschikking gesteld. 
 
Toelichting op de begroting 
 
De meeste kosten zoals dat door de Stichting in de begroting voor 2011 is opgenomen, zit vooral in de 
communicatiekosten met mobiele telefoons en de consumpties. Dit is het resultaat en de 
consequenties voor het ontbreken van eigen werkruimtes van de Stichting. De vrijwilligers moeten in 
het veld, gebruik maken van openbare ruimtes en co-working locaties, waar zij genoodzaakt zijn 
consumpties te nuttigen en aldus kosten te maken. 
De kosten voor de computers, de informatiesites en de digitale leeromgeving van de Stichting, zijn 
vooralsnog nihil. De Stichting heeft de computers en websites in bruikleen. 
 
Specificatie projectkosten: 
Kosten voor 3 vrijwilligers in de functie van consulent of coach: 
3 x mobiele telefoons incl. prepaid kaart - € 83.00 
3 x prepaidkaarten (3 x 1 p/m x 6 a € 15) - € 270.00 
3 x visitekaarten (a 100 stks) - € 75.00 
1 x flyers (a 100 stks) - € 50 
3 x consumpties (3 x 1 p/m x 6 a € 20) - € 360 
 


