
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014  
STICHTING MERKAWAH 

  Inkomsten Uitgaven 

Donaties 12.160,17   

Donateursbijeenkomsten 89,90   

Lezingen 330,00   

      

      

Bankrendement   57,38 

Bestuurskosten   899,67 

Internetzaken   119,79 

Portokosten/welkomstpakketten   333,65 

Regiotelefoon   334,14 

Terugkeer (incl. redactiekosten)   8.790,12 

Klankborddag   445,00 

      

      

     

     

     

     

      

      

      

      

      

Totaal 12.580,07 10.979,75 

Saldo   1.600,32 

  12.580,07 12.580,07 

      

      

      

 

  



Toelichting baten en lasten 2014: 

Er is over 2014 een positief jaarresultaat behaald van Euro 1600,32. Dit is enigszins gekleurd, omdat 

een betaling aan PostNL voor de Terugkeer van Euro 337,48 voor de wintereditie van de Terugkeer 

begin januari is afgeschreven. Ook is de rekening voor Studio Stien (grafische zaken) niet in deze staat 

opgenomen, aangezien deze factuur niet in 2014 betaald is. Dit betreft een rekening van Euro 

1.076,90. Een klein positief bericht is dat de kosten voor de telefoon eigenlijk te hoog staan geboekt. 

Vanwege verwikkelingen met de KPN zijn op een bepaald moment de kosten van de privé telefoon 

van Ghislaine en de Merkawah telefoon op eenzelfde factuur gekomen, en het betreffende 

(overigens niet al te grote) bedrag moet nog teruggestort worden door Ghsilaine.  

Samengevat kan gesteld worden dat als we al deze zaken meenemen, dat we in 2014 eigenlijk zo 

goed als quitte hebben gespeeld. Vergeleken met vorig jaar kan gezegd worden dat het grote verschil 

zit in het al dan niet houden van het jubileum, en het sypmosium van Ankh Hermes, maar dat er voor 

de rest eigenlijk vergelijkbare resultaten zijn gehaald. 

Ook qua donateursbijeenkomsten spelen we in totaal ongeveer quitte. De eerste bijeenkomst van 

het jaar bracht een positief saldo van enkele honderden euro’s, de tweede bijeenkomst had vanwege 

duurdere sprekers en het feit dat er meerdere mensen voor een lager tarief aanwezig waren juist 

een negatief saldo van enkele honderden euro’s. 

Tot slot is de klankborddag een extra kostenuitgave t.o.v. vorige jaren, maar de kosten hiervoor 

hebben zijn bestuurlijk begroot, en blijven binnen de perken. 

 

 

  



BALANS 2014 STICHTING MERKAWAH 

  2014 2013     2014 2013 

ING-Bank 3.998,92 5.027,28   EIGEN VERMOGEN 33.043,88 36.823,82 

ABN-Amro 61.08.52.957 33.152,38 21.853,97         

ABN-Amro 55.02.35.965 295,90 10.780,63   Jaarresultaat 1.600,32 -3.779,94 

        Vooruit ontvangen donaties 2.803,00 4.618,00 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL ACTIVA 37.447,20 37.661,88   TOTALE PASSIVA 37.447,20 37.661,88 

              

              

              

 

Toelichting op balans 2014: 

Wat opvalt is dat de totale active/passiva in vergelijking met 2013 praktisch gelijk zijn. Het verschil zit 

hem in twee zaken: 

 het verschil in jaarresultaat ten opzichte van 2013 (zie uitleg bij Staat van Baten en Lasten, dit 

jaar zijn er geen grote symposia gehouden, en twee rekeningen zijn nog niet betaald),  

 minder mensen hebben al in december al hun donatie voor 2015 gedaan. Een eventuele 

aanwijsbare reden hiervoor heb ik niet kunnen achterhalen. 

 


