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Inhoudsopgave



2016 2015

BATEN

Bijdragen 

Deelnemersbijdragen 27.920,00 15.071,00

Deelnemersbijdrage vervoerskosten 3.475,00 1.936,68

Vergoedingen derden 4.896,50 6.915,70

36.291,50 23.923,38

Giften en donaties

Giften deelnemers 2.451,70 912,00

Donaties 20.174,29 32.000,00

Rente inkomsten 41,54 0,00

22.667,53 32.912,00

Totaal baten 58.959,03 56.835,38

LASTEN

Directe uitgaven aan activiteiten

Voeding en huishoudelijke uitgaven 9.387,53 5.072,19

Activiteiten, creatief en cultureel 4.481,78 1.987,12

Huisvestingskosten derden 1.213,95 1.058,00

Vervoer deelnemers en begeleiders 9.698,61 5.578,05

24.781,87 13.695,36

Indirecte uitgaven

Huisvestingskosten CM 22.265,37 10.839,17

Ondersteunende uitgaven 2.183,70 3.280,10

24.449,07 14.119,27

Financiele lasten

Afschrijvingen 15.399,80 16.138,38

Rentelasten 9.090,00 8.745,00

Bankkosten en overige financiele lasten 15,00 3.649,96

24.504,80 28.533,34

Totaal lasten 73.735,74 56.347,97

Exploitatiesaldo -14.776,71 487,41
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Staat van baten en lasten



31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa

Onroerende goederen 395.600,64 404.285,67

Inventaris 32.717,62 32.712,29

428.318,26 436.997,96

Voorraden

Voorraad ZOEF spel- en sportart. 0,00 0,00

Overige voorraden 0,00 0,00

0,00 0,00

Vorderingen

Debiteuren 550,00 0,00

Overlopende activa 484,78 703,10

1.034,78 703,10

Liquide middelen

Bank 17.270,70 30.271,55

Kontanten -0,00 0,00

17.270,70 30.271,55

Totaal Activa 446.623,74 467.972,61

PASSIVA
Reserves

Algemene reserves 14.604,61 14.117,20

Saldo lopend boekjaar -14.776,71 487,41

Voorzieningen 0,00 0,00

-172,10 14.604,61

Langlopende schulden

Achtergestelde leningen 115.000,00 115.000,00

Hypothecaire leningen 326.407,00 333.853,00

Overige langlopende verplichtingen 0,00 0,00

441.407,00 448.853,00

Kortlopende schulden

Aanbetalingen deelnemers 0,00 4.515,00

Crediteuren 5.388,68 0,00

Aflossing en rente lopend boekjaar 0,00 0,00

Overige passiva 0,16 0,00

5.388,84 4.515,00

Totaal Passiva 446.623,74 467.972,61
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Balans



BATEN
Bijdragen 

Deelname WOEF 1e week 2.245,00

Deelname Klusweek mei 0,00

Deelname Fietsweek 1.316,00

Deelname Sylnocht 3.168,00

Deelname ZOEF- 15-17 1e week 993,00

Deelname ZOEF- 15-17 2e week 2.733,00

Deelname Expeditie 17+ 0,00

Deelname Filosofische week 4.834,00

Deelname Droomdekentjes 3.925,00

Deelname ZomerOntmoeting volwassenen 2.423,00

Deelname Beeldhouwen en meditatie 2.898,00

Deelname jongerenweek 3.385,00

Deelnemersbijdragen 27.920,00

Deelnemersbijdrage vervoerskosten 3.475,00

Vergoedingen derden inividueel 0,00

Koorweek 2.744,00

Duitse groep 2.152,50

Overige groepen --

Toeristen belasting 0,00

Vergoedingen derden 4.896,50

Giften en donaties

Giften deelnemers 2.451,70

Donaties 20.174,29

Rente inkomsten 41,54

Overige inkomsten 0,00

Giften en donaties 22.667,53
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Bijdragen bestaan uit vergoedingen van deelnemers voor het verblijf, de uitgaven voor voeding en de 

kosten van activiteiten. 

Daarnaast vallen onder bijdragen de vergoedingen van deelnemers voor het  door IDZO georganiseerde 

busvervoer.

De bijdragen van derden bestaan voor een deel uit individuele bijdragen en vergoedingen door andere 

oganisaties die van het pand gebruik maken.

Donaties en giften bestaan uit een jaarlijkse donatie afkomstig van Het Apostolisch Genootschap. De overige giften 

betreffen vrijwillige bijdragen van deelnemers en eenmalige schenkingen. 

Toelichting bij de staat van baten en lasten



LASTEN

Directe uitgaven aan activiteiten

Voeding en huishoudelijke uitgaven 9.387,53

Activiteiten, creatief en cultureel 4.481,78

Huisvestingskosten derden 1.213,95

Vervoer deelnemers en begeleiders 9.698,61

Directe uitgaven aan activiteiten 24.781,87

Indirecte uitgaven

De huisvestingskosten  van Castel Marguerite kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Energie 5.787,85

Inventaris 1.946,91

Onderhoud 1.851,92

Belastingen 10.003,05

Verzekeringen 1.920,82

ICT 754,82

Overig --

Huisvestingskosten CM 22.265,37

De ondersteunende uitgaven kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Marketing & website 177,13

Admin  bank en verz. 635,50

Invent. & onderh.

Dubieuze deb. 0,00

Uitgaven tbv IDZO bijeenk. 579,08

Drukwerk en posters 0,00

Vervoer bestuur en beheerders 4,10

Overige  alg. kosten 787,89

Ondersteunende uitgaven 2.183,70

7

Onder Activiteiten, creatief en cultureel  worden alle uitgaven genoteerd die aan entreebewijzen, 

buitenactiviteiten (kano huur) en materialen voor creatieve activiteiten worden besteed.

De Huisvestingskosten derden  betreffen de huurpenningen voor het gebruik van panden tijdens de weken 

of weekenden. Hierin zijn belastingen, energie en schoonmaakkosten inbegrepen.

Onder Vervoer deelnemers en begeleiders  worden de uitgaven genoteerd van het huren van 

personenbusjes, van plaatsbewijzen voor touringcar bussen en van benzine en tolvergoedingen voor 

gebruik van de privé auto door begeleiders.

De Voeding en huishoudelijke uitgaven  betreffen boodschappen voor maaltijden, versnaperingen en 

huishoudelijke verbruiksmaterialen. 



Financiele lasten

afschrijving pand 12.128,57

afschrijving inventaris 3.271,23

Afschrijvingen 15.399,80

rentelasten hypothecaire lening 9.090,00

debetrente bank 0,00

Rentelasten 9.090,00

Bankkosten 0,00

Overige financiele lasten 15,00

Bankkosten en overige financiele lasten 15,00
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De bankkosten  zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor het beheer van betaal- en spaarrekening. 

De overige financiele lasten zijn kosten voor financieel advies .

De afschrijvingen zijn bepaald op respectievelijk 3% per jaarvoor onroerende zaken en  10% per jaar voor 

roerenden zaken.

De rentelasten hypothecaire lening  betreffen de rentevergoeding op de hypothecaire lening van het 

APGEN.  De debetrente  zijn de rentekosten die de bank in rekening brengt. 



ACTIVA

Vaste activa

Stand vorig boekjaar 404.285,67

aanschaf waarde boekjaar 3.443,54

cum. aanschafwaarde 420.232,89

afschrijvingen boekjaar -12.128,57 

cum. afschrijvingen -24.632,25 

Onroerende goederen 395.600,64

Stand vorig boekjaar 32.712,29

aanschaf waarde boekjaar 3.276,56

cum. aanschafwaarde 39.623,55

afschrijvingen boekjaar -3.271,23 

cum. afschrijvingen -6.905,93 

Inventaris 32.717,62

Voorraden

Vorderingen

Debiteuren 550,00

Kas opname 001-RR 0,00

Kas opname 002-FK 0,00

Kas opname 003-MW 0,00

Kas opname 004 -0,00 

Overige vorderingen 484,78

Overlopende activa 484,78
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Overige vorderingen , waaronder kasopnames beheerders en bestuursleden, vooruitbetaalde premies 

verzekeringen, worden tegen nominale waarde gewaardeerd verminderd met eventuele reserveringen ivm 

oninbaarheid.

Toelichting bij de balans

 Vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale aanschaffingswaarde minus afschrijvingen, 3% per jaar voor 

onroerende zaken en 10% per jaar voor roerende zaken waaronder  inventaris.

De voorraad ZOEF spel- en sportartikelen, boeken, kantoorartikelen en keuken attributen zijn in de 

afgelopen jaren successievelijk aangeschaft en hebben een beperkte economische waarde en worden 

daarom niet gewaardeerd.

Debiteuren , waaronder aanbetalingen en openstaande posten van deelnemers,  worden tegen nominale 

waarde gewaardeerd verminderd met eventuele reserveringen ivm oninbaarheid.



Liquide middelen

NL46 TRIO 0254 6423 49 betaalrekening 6.229,16

NL62 TRIO 2024 6726 47 spaarrekening 11.041,54

Bank 17.270,70

Kontanten -0,00 

PASSIVA

Reserves

Algemene reserves 14.604,61

Saldo lopend boekjaar -14.776,71 

Voorzieningen 0,00

Reserves -172,10 

Langlopende schulden

Achtergestelde leningen 115.000,00

Achtergestelde leningen 115.000,00

Hoofdsom hypothecaire lening APGEN 337.500,00

Aflossingen vorige boekjaren -3.647,00 

Aflossingen lopend boekjaar -7.446,00 

Totale aflossingen -11.093,00 

Hypothecaire leningen 326.407,00
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De liquide middelen betreffen het banksaldo  van de zakelijke rekening en de spaarrekeningen op naam van 

de stichting bij de Triodos bank te Zeist plus kontanten  in kas.

Het saldo lopend boekjaar  is geheel aan de Algemene reserves toegevoegd. Er zijn geen voorzieningen 

getroffen.

Het bestuur heeft per 14 september 2014 het besluit genomen Castel Marguerite aan te kopen en dit per 

23 januari 2015 geeffectueerd.  Hiervoor hebben de bestuursleden achtergestelde, renteloze leningen 

verstrekt ter grootte van € 115.000. Hierop wordt uitsluitend afgelost als de meerjarenbegroting en 

liquiditeitspositie dat einde boekjaar toelaat. 

Het Apostolisch Genootschap te Baarn heeft ter financiering van de aanschaf van Castel Marguerite een 30-

jarige hypthecaire lening verstrekt  op annuiteitsbasis ter grootte van € 337.500 met een rente niveau van 

2,75 % per jaar. De rente en aflossingen worden in maandelijkse termijnen voldaan. Over de periode van 

verstrekking t/m 30 juni 2015 is alleen rente verschuldigd geweest.



Er zijn geen verdere langlopende verplichtingen.

Kortlopende schulden

Aanbetalingen deelnemers 0,00

Crediteuren 5.388,68

Aflossing en rente lopend boekjaar 0,00

Overige passiva 0,00
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Voor het boekjaar 2016 zijn de verplichtingen uit de hypthecaire lening:

Eind 2016 waren er geen aanbetalingen van deelnemers ontvangen.

De crediteuren bestonden naast en resiskostendeclaratie hoofdzakelijk uit belastingen en nog te betalen 

energiekosten. 

Er zijn geen openstaande verplichtingen betreffende aflossings- en renteverplichtingen, noch overige 

passiva.



-balans per 31 december 2016 met als balanstotaal € 446.623,74

-staat van baten en lasten over 2016 met als resultaat -/- € 14.776,71

-de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten.

Almelo /Enschede, 10 juli 2017

D. H. Hulleman A.J. Lippinkhof
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Op verzoek van het Bestuur van de Stichting Ideële Zingevings Ontmoetingen (IDZO) heeft de kascommissie 

de navolgende controlewerkzaamheden over het boekjaar 2016 verricht:

         de juiste en volledige verwerking van de ontvangsten op de rekeningen van de Stichting bij de Triodos 

Bank;

         de correcte verwerking van de uitgaven van de Stichting, waarbij is vastgesteld dat de uitgaven zijn 

onderbouwd met bescheiden en op een juiste wijze overeenkomstig de doelstelling van de Stichting zijn 

         Controle van de jaarrekening, te weten:

Naar het oordeel van de Kascommissie geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

CONTROLEVERKLARING  VAN  DE  KASCOMMISSIE


