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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

Algemeen

Oprichting

Stichting Betuwe Wereldwijd is opgericht op 25 februari 1987.

De stichting heeft ten doel:

Het stimuleren en vorm geven van de solidariteit van de Betuwse bevolking met de armen in de

Derde Wereld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

Het opvragen, inzamelen, opslaan en gebruiksklaar maken van voor de Derde Wereld bestemde 

technische middelen; 

het uitvoeren van opdrachten voor de produktie of het herstel van aangepaste technische mid-

delen zonder winstoogmerk;  

het opzetten, inrichten en beheren van een regionaal magazijn en verzamelpunt voor de regio 

Betuwe, alsmede het organiseren van inzamelacties in brede zin;

het vestigen en beheren van een produktie- en herstelwerkplaats voor gereedschappen en 

werktuigen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld;

het verkrijgen van de nodige personele medewerking en financiële steun voor de realisering van

bovengenoemde doelstellingen en ter dekking van de daarmede verbonden kosten;

het organiseren en begeleiden van jongeren tot medewerking en deelname aan de activiteiten 

die voor het functioneren van voormeld magazijn annex werkplaats noodzakelijk zijn en het 

daarmede in de gelegenheid stellen tot het verrichten van zinvol werk, en het verkrijgen van 

technische en/of economisch-administratieve scholing en algemene vorming, dit in 

samenwerking met instanties op het terrein van scholing, vorming en arbeidsbemiddeling.
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 42.823 42.674

Langlopende schulden 15.880 23.555

____________ _____________

58.703 66.229

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 44.342 44.622

__________ __________

Werkkapitaal 14.361 21.607

---------------- ----------------

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 2.560 1.572

Vorderingen 64.809 54.719

Liquidemiddelen 26.059 11.179

__________ __________

93.428 67.470

Af: kortlopende schulden 79.067 45.863

__________ __________

14.361 21.607

---------------- ----------------
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

Resultaat

Het resultaat over 2015 bedraagt positief € 149 tegenover € 2.322 negatief over 2014.

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2015 % 2014 % Verschil

€ € €

Baten 141.688 100,0 147.717 100,0 -6.029

Lasten

Personeelskosten 96.770 68,3 99.629 67,5 -2.859

Huisvestingskosten 21.416 15,1 20.899 14,1 517

Kantoorkosten 6.684 4,7 6.091 4,1 593

Vervoermiddelen 5.224 3,7 5.576 3,8 -352

----------------

Algemene- en beheerskosten 11.445 8,1 17.844 12,1 -6.399

_________ _____ __________ _______________

Som van de lasten 141.539 99,9 150.039 101,6 -8.500

Bedrijfsresultaat 149 0,1 -2.322 -1,6 2.471

-------------- ----------- -------------- --------- -------------

__________

----------------
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

Vergelijking Exploitatie 2015 met Begroting 2015

Exploitatie Begroting Verschil

€ € €

Netto opbrengsten

Productieresultaat 32.946 70.900 -37.954

Subsidies 15.000 14.800 200

Werkbegeleiding 51.071 53.600 -2.529

Bijdragen en giften 38.185 7.000 31.185

Overige baten 4.486 8.200 -3.714

__________ __________ __________

141.688 154.500 -12.812

Bedrijfs- en algemene beheerskosten

Personeelskosten 96.770 101.100 -4.330

Huisvestigingskosten 21.416 22.100 -684

Kantoorkosten 6.684 9.000 -2.316

Vervoermiddelen 5.224 7.700 -2.476

Algemene- en beheerskosten 11.445 5.900 5.545

__________ __________ _________

141.539 145.800 -4.261

------------------ ------------------ -----------------

Resultaat 149 8.700 -8.551

--------------- --------------- ---------------
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Voor de waardering van de activa en passiva,alsmede voor de bepaling van het resultaat,wordt 

richtlijnen C1 kleine organisaties zonder winstoogmerk toegepast. Voor zover niet anders vermeld,

worden activia en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren 

 wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Voorraad

De voorraden zijn opgenomen tegen inkoopprijs. Op de voorraadwaarde worden, indien noodzakelijk, 

 voorzieningen voor incourantheid in mindering gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

__________

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. 

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, overige bijdragen en omzet

van producten en activiteiten verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen

kosten.De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Ontvangen bijdragen

Onder de ontvangen bijdragen worden verstaan de (te) ontvangen subsidies en bijdragen van overheid 

en particuliere organisaties alsmede de opbrengst uit verkoop en levering van goederen en diensten.
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

31 december 2015 31 december 2014

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

 - Bedrijfsgebouw 43.939 44.219

 - Vervoersmiddelen 403 403

44.342 44.622

Vlottende activa

Voorraden 2.560 1.572

Vorderingen

 - Handelsdebiteuren 44.290 35.170

 - Overige vorderingen 20.519 19.549

64.809 54.719

Liquidemiddelen 26.059 11.179

137.770 112.092

--------------- ---------------
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA

31 december 2015 31 december 2014

€ € € €

Eigen Vermogen

Algemene reserve 42.823 42.674

Langlopende schulden

Schulden aan credietinstellingen 15.880 23.555

Kortlopende schulden

Crediteuren 4.005 2.297

Overigen schulden en overlopende passiva 75.062 43.566

79.067 45.863

137.770 112.092

--------------- --------------- ---------------
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Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

€ € € €

Baten

Productieresultaat 32.946 41.595

Subsidies 15.000 15.000

Werkbegeleiding 51.071 57.314

Bijdragen en giften 38.185 28.448

Overige baten 4.486 5.360

Bruto-resultaat 141.688 147.717

Lasten

- Personeelskosten 96.770 99.629

- Huisvestingskosten 21.416 20.899

- Kantoorkosten 6.684 6.091

- Vervoermiddelen 5.224 5.576

- Algemene- en beheerskosten 11.445 17.844

Som van de lasten 141.539 150.039

Bedrijfs resultaat 149 -2.322

---------------- ----------------
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