
 

                    

 

 

Stichting Inloophuis Poppy’s 

Financiële. adm: p/a Breitnerlaan 19 

4907 NV  Oosterhout 

 
E-mail info@inloophuispoppys.nl 

Internet www.inloophuispoppys.nl 

  
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017  
      

  2017  2016  
BATEN  €  €  
donaties particulieren  1.745,00  720,00  
donaties bedrijven  3.350,00  5.451,00  
acties en collectes  7.888,07  1.709,53  
bijdragen serviceclubs, verenigingen  16.907,72  12.184,00  
subsidies      

donaties fondsen  4.500,00  11.000,00  

  34.390,79  31.064,53  

LASTEN      

personeelskosten  20.451,45  3.924,92  
huisvestingskosten  11.309,73  2.568,47  
p.r. en promotie  956,18  1.936,00  
kosten vrijwilligers en opleiding   1.129,18  1.528,57  
activiteiten  70,79  50,00  
algemene kosten  5.708,75  1.165,86  

  39.626,08  11.173,82  

      

EXPLOITATIE-SALDO   -5.235,29  19.890,71  

      

BALANS PER 31-12-2017  31-12-2017 
 

31-12-2016 
 

  €  €  
ACTIVA      

nog te ontvangen bedragen  1.877,82  1.084,96  
bankrekeningen en kas  35.969,82  41.887,90  

  37.847,64  42.972,86  

PASSIVA      

Eigen vermogen:      

stand begin boekjaar  42.043,05  22.152,34  
exploitatiesaldo boekjaar  -5.235,29  19.890,71  
stand einde boekjaar  36.807,76  42.043,05  
loonbelasting en pensioenpremies  424,25  521,54  
nog te betalen kosten  615,63  408,27  

  37.847,64  42.972,86  

      
 
 
 
 
 

RSIN: 8541.62.422 
 
KvK: 61008273 
  
Bank/IBANnr: 

NL81RABO 0187464677:  

http://www.ipso.nl/
http://www.anbi.nl/


 

                    

 

 
 

 

Notulen van het verhandelde in de algemene jaarvergadering van Stichting Inloophuis Poppy's 

gevestigd te Oosterhout welke is gehouden op 9 januari 2018. 

   

   

I. De voorzitter Rene van Ommeren opent de vergadering en constateert dat voldoende bestuursleden  

 op de vergadering vertegenwoordigd zijn, zodat rechtsgeldig besluiten genomen kunnen worden,  

 mits met algemene stemmen.  

   

   

   

II. Besproken wordt het financieel overzicht over het boekjaar 2017, welke sluit met een nadelig 

 exploitatieresultaat van € 5.235,29.  

 Een afschrift hiervan zal aan deze notulen worden toegevoegd. 

 Met algemene stemmen wordt het financieel overzicht 2017 vastgesteld. 

 Besloten wordt het netto-resultaat over 2017 ad € 5.235,29  te onttrekken aan het eigen vermogen 

 zodat dit na deze onttrekking € 36.807,76  bedraagt. 

   

III. De penningmeester wordt gedéchargeerd en kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid 

 in het boekjaar.  

   

   

   

IV. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen voorgelezen en 

 met algemene stemmen vastgesteld zijn en door de aanwezigen zijn ondertekend. 

   

   

 Oosterhout, 9 januari 2019  

   

   

   

 Rene van Ommeren Milja Booij Liewers 

 voorzitter wnd.secretaris 

   

   

 Ad Jongmans Margreet Kersten-Boonstra 

 bestuurslid bestuurslid 

   

   

 Mattie Broekmans  

 penningmeester  
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