Realisatie 2009

1. Ontvangsten

2. Uitgaven
-

Totaal

Stichting Heliconia
Carolina MacGillavrylaan 1360
1098 XD Amsterdam
Girorekening 5121901
info@stichtingheliconia.nl
www.stichtingheliconia.nl

-

2.1 Kosten studenten
2.2 Variabele uitgaven
Notariskosten
Lidmaatschap KvK
Website en hosting
Reiskosten
Overige
Resultaat
Totaal

€ 2.546,21
€ 279,65
€ 26,14
€ 479,00
€ 253,70
€ 22,99
€ -3.607,69
-

Balans Eind 2009
Activa

Passiva

Bezittingen
Inventaris

-

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Resultaat jaar

Financiële middelen
Liquide bancair
Liquide in kas

-

Overige verplichtingen
Leningen door bestuur
Leningen door derden

Totaal

-

Totaal

€ -3.607,69
€ 2.546,21
€ 1.061,48
-

Toelichting Realisatie 2009
1. Ontvangsten
De totale ontvangsten in 2009 bedroegen € 0,-.

In dit oprichtingsjaar van Stichting Heliconia zijn er nog geen inkomsten gegenereerd uit bijvoorbeeld donateurs, sponsors, en acties en evenementen. De
volledige aandacht is uitgegaan naar het vormen van een bestuur, het opstellen van het beleidsplan en ontwerpen van de website. De stichting is een lening
(renteloos) aangegaan om in de oprichtingskosten en kosten voor de eerste student te voorzien.

2. Uitgaven
De totale uitgaven in 2009 bedroegen € 3.607,69 en zijn opgebouwd uit de volgende posten:

2.1 Kosten studenten
De stichting heeft in totaal € 2.546,21 uitgeven aan de studie van onze samenwerkingspartner Mili Chana, die zelf tot de doelgroep jongeren hoort die de
stichting ondersteunt. Zij zit nu in haar tweede jaar Psychologie aan de Binus Universiteit in Jakarta, haalt goede cijfers en heeft het erg naar haar zin. In het
aankomende jaar gaan wij een nieuwe student ondersteunen.

2.2 Variabele uitgaven
De notariskosten voor het oprichten van de stichting bedroegen € 279,65. Daarnaast is er € 26,14 betaald voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Tevens is er in totaal € 479,- uitgegeven voor het maken van de website www.stichtingheliconia.nl (€ 450,-) en de webhosting (€ 29,-). Dit jaar zijn de

voorzitter en penningmeester afgereisd naar Jakarta om een week lang met samenwerkingspartner Mili Chana te overleggen over de stichting en de
onderlinge band te versterken, waardoor er € 253,70 is uitgegeven aan verblijfkosten daar. Tot slot is er € 22,99 betaald aan overheadkosten.

Balans Eind 2009
Activa
Stichting Heliconia heeft nog geen rekening geopend bij de bank of een kas ingesteld. Dit gaan wij in het aankomende jaar doen. De activa voor dit jaar
komen uit op € 0,-.

Resultaat
Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € - 3.607,69.

Verplichtingen
Er staat een bedrag van € 2.546,21 open aan leningen door bestuur (renteloos; achtergesteld). Dit bedrag is betaald door de voorzitter voor de studie van de
samenwerkingspartner, die zelf tot de doelgroep behoort die de stichting ondersteunt. Wanneer de stichting meer vermogend is zal dit bedrag worden
terugbetaald.
De overige kosten gemaakt dit jaar van € 1.061,48 zijn ook voorgeschoten in de vorm van een lening van derden (renteloos). Dit bedrag zal over de
aankomende jaren worden afgelost.

Voor vragen naar aanleiding van deze realisatie en toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen!

