Jaarrekening 2014

Voorwoord
2014 was een geweldig jaar voor de Walk of Wisdom. Steeds meer
mensen weten het initiatief te vinden en te waarderen. Die
waardering zien we terug in de inzet van vele vrijwilligers, donaties
en andere steunbetuigingen. We zijn iedereen daar zeer erkentelijk
voor.
Ook in financieel opzicht was 2014 een geslaagd jaar. Mede dankzij
een geslaagde ‘vriendenavond’ in september hebben we dit jaar
meer dan 2500 euro opgehaald. Geld dat we goed kunnen gebruiken
om de Walk of Wisdom verder concreet te maken.

Inkomsten vragen echter ook om verantwoording. Vandaar dat u in
deze jaarrekening een overzicht vindt van de resultatenrekening en
de balans.
De grootste uitgavenposten in 2014 waren kantoorkosten voor
telefonie en internet en de hosting en ontwikkeling van de website,
alsmede promotiekosten voor het laten maken van proefexemplaren
van het icoon Pelgrim. Al het werk voor de route werd gedaan op
vrijwillige basis en zonder loon uitbetaling.
We hopen u hiermee een transparant overzicht te verschaffen van de
financiële situatie van de Stichting Walk of Wisdom. Als u verder
vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van de Walk of Wisdom
Damiaan Messing, Voorzitter
Joop Brouwer, Secretaris

Email: info@walkofwisdom.org Tel. 06 47 835 298
Stichting Walk of Wisdom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53744829 te Nijmegen. Rekeningnummer IBAN
NL56Trio02544007 t.n.v. Walk of Wisdom te Nijmegen. Met dank aan Richard Engelfriet voor advies bij de administratie

BALANS per 31-12-2014
Vaste Activa
Waarde:

0

Vlottende Activa
Voorraden [waarde van bijv boeken of speldjes] 0
Liquide middelen [vul hier contant geld in]

0

DEBITEUREN

0

Banksaldo

1024,02

TOTAAL ACTIVA

1024,02

Eigen Vermogen

EUR E

Overige Passiva

802,57

Crediteuren (Onenel)

90,75

Crediteuren (Damiaan, onkostenvergoeding)

130,70

Totaal Passiva

EUR 1024,02

RESULTATENREKENING 2014
Inkomsten
Giften

EUR 2844.08

TOTAAL

EUR 2844.08

Uitgaven
Stichtingskosten

EUR 179,32

Kantoorkosten

EUR 1242,77

Promotie

EUR 716,77

Overig

EUR 46,72

TOTAAL
POSITIEF SALDO 2014

EUR 2185,58
EUR 658,50

TIP: kijk voor meer info over resultatenrekening op http://www.mkbservicedesk.nl/774/hoemaak-winst-verliesrekening.htm

