
Jaarrekening 2015



Voorwoord

Voor de Walk of Wisdom was 2015 een ‘droom én een daad’ – om te 
spreken met Mark Schilders, de schrijver van ons pelgrimslied. 

Zo’n 450 mensen woonden op 21 juni de opening van onze route bij in de 
Stevenskerk. Samen met o.a. Jan Terlouw, Désanne van Brederode, 
stadsdichter Frouke Arne en vier burgemeesters zwaaiden we de eerste 
60 pelgrims uit. Op 31 december stonden 458 pelgrims ingeschreven.

Veel mensen verrichtten een daad om deze droom mogelijk te maken. 
Van creatieve bijdragen van kunstenaars of ontwerpers tot hand-en 
spandiensten van vrijwilligers, hartelijke donaties van sponsors en 
gastvrijheid van kerkbeheerders. Allen dank!

De bijdragen en inschrijfgelden betekenden ook een grote toename aan 
administratie en geldstromen. Die geldstromen vragen om 
verantwoording. Vandaar dat we in deze jaarrekening een overzicht geven 
van de resultatenrekening en de balans. 

Grootste inkomsten: de inschrijfgelden van pelgrims en onze 
crowdfundingscampagne ‘100 meter wijsheid’. Grootste uitgaven: de 
inkoopkosten voor de startpakketten van pelgrims, de kantoorkosten 
zoals de huur van een werkplek en de kosten voor telefonie en website. 
Pionier Damiaan kreeg voor zijn fulltime werk €300,- per maand.

We hopen zo een transparant overzicht te verschaffen van de financiële 
situatie van stichting de Walk of Wisdom. Als u verder vragen heeft, kunt 
u altijd contact met ons opnemen. Met hartelijke groet,

Bestuur Walk of Wisdom. 
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



RESULTATENREKENING 2015

Inkomsten

Verkoop startpakketten EUR 11.908,-
Campagne ‘100 meter wijsheid’ EUR 9.108,50
Verkoop boeken en inkomsten opening EUR 5.417,51
Onkostenvergoedingen en advertenties EUR 950,-

TOTAAL EUR 27.384,01

Uitgaven

Inkoop startpakketten €10.238,04
Kantoorkosten (huur, tel. website, etc) €3.866,31
Vergoeding pionier €3.600,-
Kosten Opening €3.072,58
Inkoop boeken €2.003,30 
Markeren route €1.248,91
Diversen €637,90
Bestuurskosten €145,48
Verschil balans €1,89
Minus Voorraad - €1.966,-

TOTAAL €22.848,46

POSITIEF SALDO 2015 €4.535,55



BALANS per 31-12-2015

ACTIVA  

Immateriele activa (routegidsen)  €         2.700 
Voorraad (spelden, boeken enz.)  €         1.966 

Bank saldo  €         4.911 
Kassaldo  €               10 

Debiteuren  €         1.676 
Totaal ACTIVA  €       11.263

PASSIVA  
 

Batig saldo voorgaande jaren  €         1.024 
Batig saldo 2015  €         4.536 

 
Schulden Voorfinanciering routegids 1  €         2.700 

Crediteuren  €           493
Voorfinanciering icoonspelden  €         2.510 

Totaal
PASSIVA  €       11.263 


