Nieuwegein

Financieel jaarverslag zOLg - Stichting Speelgoedbank Nieuwegein.
De Stichting Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw

speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot t2iaar waarvan de ouders door
omstandigheden of slechte thuissituatie minder of geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.
ln Nieuwegein en omstreken betreft het ruim 2.500 kinderen.
De Speelgoedbank bestaat ruím 10 jaar. Eerst als burgerinÍtiatíef en in het 2è kwartaal 2Ot7 is het de

Stichting Speelgoedbank Nieuwegein geworden.
Het jaar 2018 was voor de Stichting financieel een gunstig jaar onder andere omdat wij de ANBI Status
hebben verkregen, waardoor er extra donaties zijn ontvangen.
ln de kosten "verbruÍk materialen en schoonmaakmiddelen" konden wij redelíjk goed bezuinigen.
Ook hebben wij naast gebruikt speelgoed ook veel nieuw speelgoed ontvangen. Waardoor wij voor de
verjaardagen en het Sinterklaasfeest weiníg nieuw speelgoed hebben moeten kopen.

Voor het jaar 2OL9 verwachten wij dat de kosten op hetzelfde niveau zullen blijven.
De voorraad nieuw speelgoed neemt sterkt af en voor de Sínterklaasviering zal ongeveer € 3'000,00
uitgegeven worden voor aankoop nieuw speelgoed.
ln dit jaarverslag geven wij een beeld van onze geldstromen en financiële positie. Wilt u meer
toelichting op bepaalde onderwerpen, stuur dan een e-mail met gemotiveerde vragen. Wij zullen u
dan zo snel mogelijk de benodigde informatie verschaffenHet bestuur van de Stichting Speelgoedbank Nieuwegetn.
C. MatthUssen, C. Karri, E. van Kordelaar en W.A. de Haan.
Nieuwegein, 26 maart 2019.

Bezoekadres: Vredebestlaan 23, 3431CG Níeuwegetn

Postadres: Bachstraat 10 - 34388N Nieuwegein
ïelefonisch bereíkbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
tussen 13:00 en 17:00 uur-0621855202
E-mail : nieuwegeinspeelgoedbank@ gmail.com
Website: www.speelgoedbank-n ieuwegein. nl
Facebook: stichting speelgoedbank nieuwegein
Kamer van koophandel nummer: 68461690
Bank: NL32 RABO 0317 9484 07
ANBI-nummer -8574 54 985

Geldstromen, Kas 2018
Saldo

Eu

l januari 201,8

ro

Eu

ln

uir

50,00
0,95

Kascontrole te weinig gevonden
Kascontrole te veel gevonden

0,

lnkomsten. Verkoop te groot speelgoed, verkoop
onderdelen, Oranje Markt, kleine donaties.

L0

495,70

Onkosten. Evenementen, zoals Sinterklaas, NL Doet, Kerst.
Bijeenkomsten met vrijwilligers. Afscheid en verjaardagen
vrijwilligers. Gebruiksmaterialen, z"oals tape, plastic
zakken, verpakkingsmaterialen, pennen, kopieerpapier,
postzegels. Hulpmiddele n, zaals trapje, bakken.
Schoonmaaknriddelen. Parkeerkosten. Prepaid
telefoonkaart. Batterijen t.b.v. elektrisch speelgoed.
Nieuw speelgoed t.b.v. Sinterklaas.

296, L0

613,45

Totaal

447,05

l

januarí

1.66,40

166,40

Saldo 31. december 2018

Saldo

ro

150,00

kas

Geldstromen, Rabo rekening 2018

Eu

67,65

67,65

Storting uit kas naar Rabo rekening
Storting van Rabo rekening naar

ro

Euro

Euro

L69,32

Euro

Euro

ln

uit

Euro

1,69,32

Stortin glonMangen
3926,10

Donaties

Movdctor, achterstallige betaling van oude kas

104,53

VerkooFt

105,00

Oranje fonds, NL Doet
Van kas naar Rabo

50,00
l-50,00

Onkosten/uitbetaald
Ba n

LLL,32

kkosten

Donatie Stichting

75,00

J oz:.)a

300,00

Aankoop nieuw speelgoed
Hornbach

50,90

Van Rabo naar kas

50,00

Totaal
Saldo 31 december 2018

4503,95

587,22 39L6,73
39L6,73

