Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
Begroting 2014 toelichting financiele gegevens
Opmerkingen Baten:
1
2
3
4
5
6
6

Batig saldo voorjaar: Overname van het batig saldo uit voorjaar
Donatie Ondernemer: Nieuwe donateuren moeten worden gevonden.
Donatie Particulieren: Contante donaties van 1 particulier.
Subsidie Gemeente Dongeradeel
Korting waardebonnen: Korting op waardebonnen variërend tussen 5 tot 10% korting,
SUN: bij aanvragen die boven de financiele ruimte van het SSND uitstaken heeft SUN in een antal gevallen een bijdrrage verstrekt
Rente: Rente op spaarrekening

Opmerkingen Lasten:
7
8
9
10

11
12
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Donatie: Er wordt ervan uitgegaan dat het aantal goed gekeurde aanvragen zal stijgen
Zomeractie: Voor de zomervakantie is op grond van bezuinigingen geen actie gepland
Kerstactie: Voor de winter is op grond van bezuinigingen geen actie gepland
Overige vrijwilligerskosten en vergaderingen: drankjes en hapjes voor diverse bijeenkomsten, vergaderingen, etc., huur van vergaderruimte tot nu toe zelf gedragen door vrijwilligers. I.v.m. stijgend aantal klanten - wat betekend meer bijeenkomsten - en meer vergaderingen voor
samenwerkingsverbanden etc. wel begroot.
Kantoorbenodigdheden zoals papier, cartridge, etc. worden tot nu toe door vrijwilligers zelf gedragen. I.v.m. stijgend aantal klanten - andere
dossier opbouw, meer bijeenkomsten - en meer vergaderingen voor samenwerkingsverbanden etc. vanaf 2011 wel begroot.
Postzegels: zijn door vrijwilligers zelf gedragen. I.v.m. stijgend aantal klanten die aangeven de aanvraag formulieren niet uit te kunnen
printen nu wel in de begroting opgenomen .
De website is vanaf midden 2011 online. Voor hosting en domein naam zijn kosten begroot.
Kopieerkosten
Advertenties: Begroot zijn 2 advertenties a 250 Euro
Folders en drukwerk: begroot 500 Euro voor diverse flyers
KvK: kosten voor verandering van inschrijving (adres, bestuur).
Overige algemeen kosten: diverse

Opmerkingen Resterend vermogen / Algemene reserve en Analyse
19 Batig saldo / reserve: Het bestuur streeft naar een liquiditeitsbuffer van 1,5 a 2 maal de jaarlijkse kosten.
20 Debiteuren: bank rente (wordt pas in vervolgjaar op rekening geboekt)

21 Overige lasten in begroting incl. onvoorzien. Streven: Maximale donaties, minimale overige kosten.

