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Totaal

Stichting Heliconia
Carolina MacGillavrylaan 1386
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Girorekening 5121901
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2. Uitgaven
€ 932,00
€ 100,00

€ 1.032,00

2.1 Kosten studenten
2.2 Variabele uitgaven
Lidmaatschappen
Bankkosten
Webhosting
Overige
Resultaat
Totaal

€ 2.043,50
€ 83,26
€ 36,41
€ 29,00
€ 16,79
€ -1.176,96
€ 1.032,00

Balans Eind 2010
Activa
Bezittingen
Inventaris

Passiva

-

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Resultaat jaar

Financiële middelen
Liquide bancair
Liquide in kas

€ 681,47
-

Overige verplichtingen
Leningen door bestuur
Leningen door derden

Totaal

€ 681,47

Totaal

€ -3.607,69
€ -1.176,96
€ 3.532,71
€ 1.933,41
€ 681,47

Toelichting Realisatie 2010
1. Ontvangsten
De totale ontvangsten in 2010 bedroegen € 1.032,- en zijn opgebouwd uit de volgende posten:

1.1 Donateurs
Stichting Heliconia heeft in 2010 in totaal € 932,- aan inkomsten gehad uit donateurs. Er is dit jaar een incassocontract afgesloten met de bank. Hierdoor kan
de stichting maandelijks een vast bedrag automatisch incasseren bij donateurs. Het incassocontract is vanaf november ingegaan en er hebben dus twee
incassomomenten plaatsgevonden, van in totaal € 195,-. Wij hopen in de toekomst meer structurele donateurs te werven. Naast structurele donateurs heeft
de stichting voor € 737,- aan eenmalige donaties mogen ontvangen, voornamelijk van familie en vrienden. Dit bedrag hopen wij in de toekomst ook te
verhogen.

1.2 Sponsors
Dit jaar heeft de stichting voor € 100,- ontvangen van een sponsor, het bedrijf Pieter Scheen Kunstadvies. In de toekomst hopen wij door meer bedrijven
gesponsord te gaan worden.

Acties en evenementen
Omdat de stichting nog in de oprichtingsfase zit, zijn er dit jaar nog geen promotieactiviteiten ontplooit. De focus lag op het verbeteren van ons beleidsplan en
werkwijze en het opstarten van de maandelijkse incasso’s. Aankomend jaar gaan wij wel acties en evenementen ontplooien, zodat wij deze inkomstenpost
kunnen opnemen in onze realisaties.

2. Uitgaven
De totale uitgaven in 2010 bedroegen € 2.208,96 en zijn opgebouwd uit de volgende posten:

2.1 Kosten studenten
Er is dit jaar in totaal € 2.043,50,- uitgegeven aan onze studenten. Samenwerkingspartner Mili Chana behoort zelf tot de doelgroep jongeren die de stichting
ondersteunt en zit inmiddels in haar derde jaar. De kosten voor haar studie Psychologie aan de Binus Universiteit in Jakarta bedroegen € 986,50. Tevens is
Susanah dit jaar gestart met de studie Accountancy aan de Satya Wacana Universiteit in Salatiga. Er is € 1057,- aan haar uitgegeven. Hiervan was € 857,voor registratie- en studiekosten. Omdat Salatiga in Midden-Java ligt en te ver weg is van Jakarta, huurt Susanah een kamer vlakbij de campus. De kosten
hiervoor bedroegen € 200,-. Wij gaan ervan uit dat de studiekosten voor Susanah lager zullen worden aankomende jaren. De registratiekosten zijn namelijk
altijd hoger dan de studiekosten.

2.2 Variabele uitgaven
Dit jaar heeft de stichting in totaal € 83,26 uitgegeven aan lidmaatschappen. Hiervan was € 26,14 was voor de Kamer van Koophandel en € 57,12 voor de
inschrijving bij www.verenigingen.nl. Deze webpagina biedt informatie en tips voor verenigingen en stichtingen die nuttig zijn voor Stichting Heliconia, zeker nu
wij nog in de beginfase zitten. Een nieuwe uitgavepost is de bank- en transactiekosten van € 36,41. Voor het hebben van een zakelijke rekening worden
kosten in rekening gebracht, net als voor elke transactie en incasso. De verwachting is dat de kosten zullen stijgen in de aankomende jaren, wanneer het
aantal transacties toeneemt. De kosten voor webhosting (€ 29,-) zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Dit jaar heeft de stichting € 16,79 uitgeven aan
overheadkosten. Het betrof kantoorartikelen, als enveloppen, printpapier en postzegels. Wij hopen de overheadkosten ook in aankomende jaren zo laag te
houden.

Balans Eind 2010
Activa
Stichting Heliconia heeft dit jaar een bankrekening geopend. Het eindsaldo op 31 december 2010 van onze zakelijke rekening bedroeg € 681,47. Wij hadden
geen geld in kas.

Resultaat
Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € - 1.176,96.

Verplichtingen
Er staat een bedrag van € 3.532,71 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. Het betreft de studiekosten van het vorige jaar (€ 2.546,21) en de
kosten van dit jaar van € 986,50. Wanneer de stichting meer vermogend is zal dit bedrag worden terugbetaald.
Daarnaast staat er een lening door derden (renteloos) open van € 1.933,41, waarvan € 1.061,48 de oprichtingskosten betreft uit het eerste jaar. Dit
jaar is er meer bij geleend (€ 871,93) om onder andere de eerste studiekosten van Susanah te betalen. Bijzonder aan de lening dit jaar is dat € 450,- geleend
is door Yohan, de oom van Susanah. Hij was in de gelegenheid de registratiekosten voor de universiteit en eerste betalingen voor te schieten. Het totale
leenbedrag, inclusief de lening van vorig jaar zal over de aankomende jaren worden terugbetaald.

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

