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1.  Algemeen : De jaarrekening  van de Stichting is een staat van baten en lasten.  Er is geen 
officiele balans omdat er feitelijk geen vorderingen en schulden zijn per het einde van een jaar 
(een enkele verlate factuur uitgezonderd, die dan wordt geboekt in het jaar van betaling).  
Eenmalig is een nagekomen vordering op participanten, zie toelichting punt 2. 

2.  Baten : De post bijdragen participanten is hoger dan vorige jaren. Voor 2016 zijn de 
contributies verhoogd (betaald € 3.000). Daarnaast werden ontvangen nog te betalen 
contributies over 2014 en 2015 (reparatie van in totaal € 2.425 - geboekt als overige baten). Aan 
achterstallige contributies is nog te ontvangen € 975. De post fondsenwerving bevat een subsidie 
van de gemeente Den Haag (€ 11.500 wv. in de verslagperiode 90% is ontvangen) en een 
nagekomen projectbijdrage van Fonds 1818. De giften (incl. collectes op prinsjesdag) zijn 
bijdragen van particuliere personen.

3.  Lasten : In de jaarrekening  zijn de bestuurlijke en secretariele kosten verantwoord in één post 
bestuur. In 2016 zijn geen bestuurskosten geboekt. De post promotie betreft kosten flyers. De 
post huur/krachtstroom/geluidsapparatuur betreft de huur van de Grote Kerk en kosten voor 
krachtstroom en de verzorging van de geluidsversterking.  Deze kosten zijn voor deze ruimte 
onvermijdelijk. Logistiek en catering betreft alle kosten verbonden aan het verzorgen van stoelen 
(incl. aan- en afvoer) en van fourage. Presentaties en muziek betreft kosten voor presentaties (in 
2016 vnl. foto's en tekeningen) alsmede voor orgel en andere vormen van muziek.  Overige 
kosten zijn kleine kosten voor bloemen, betalingsverkeer, ehbo, e.d. 
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