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Jaarrekening Stichting vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht 

Jaarrekening 2017 

 Inkomsten en uitgaven kosten en resultaat 

Inkomsten 2017 Uitgaven 2017 

Activiteiten (bijdragen 

deelnemers) 

4.500,00 Activiteiten  14.700,00 

Subsidie 0,00 Pakketjes ouderen 375,00 

Rente 0,00 Overige 3.300,00 

Sponsoring  1700,00   

Donaties 2900,00   

    

TOTAAL 9.100,00 TOTAAL 18.375,00 

    

Balans 

Activa 2017 Passiva 2017 

- Debiteuren 1.700,00 - Stichting vermogen 100,00 

- Vordering fam. Heintz 8250,00 - Bestemmingsreserve -7625,00 

- Afschrijving kortlopende 

schulden voorgaand jaar 

-8350,00 - Kortlopende schulden 9275,00 

- Liquide middelen 100,00   

TOTAAL ACTIVA 1750,00 TOTAAL PASSIVA 1750,00 

Toelichting op jaarrekening 

- Stichting vrienden van de Joodse gemeenschap Utrecht heeft nihil stichting kapitaal. Dit is 

een gevolg van de exploitatie gedachte (eerder beschreven) van de activiteiten. 

Kosten 2017 Resultaat 2017 

Algemene kosten stichting 0,00 Inkomsten 9.100,00 

Beloning bestuurders 0,00 Uitgaven      -/- 18.075,00 

Kosten bestuurders 0,00 Kosten      -/- 0,00 

Bankkosten 0,00 RESULTAAT - 9.275.00 

    

TOTAAL 0,00   
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- Kortlopende schulden is een vordering die de familie Heintz heeft op de Stichting vrienden 

van de Joodse gemeenschap Utrecht door het voorfinancieren uit privé middelen. Bij een 

negatief stichting resultaat, worden deze schulden aan de fam. Heintz jaarlijks afgeschreven. 

- De negatieve bestemmingsreserve komt voort uit de niet commerciële maar sociale 

exploitatie van activiteiten. Uitgangspunt is:  "De kosten van activiteiten mag nooit een reden 

voor een deelnemer zijn om niet deel te kunnen nemen." Daarnaast zou een bijdrage 

gebaseerd op werkelijke kosten tevens een te hoge drempel zijn voor deelname.  

- Debiteuren en lopende vorderingen zijn opgenomen om voor deelnemers die de bijdrage aan 

activiteiten niet kunnen betalen, maar dat ooit, indien mogelijk, nog willen doen, deze mitzve 

(goed doen) niet definitief te ontnemen. 

 

 


