Kort jaarverslag 2018

In 2018 heeft Stichting De Carolusgulden haar beleid van de afgelopen jaren in grote
lijnen voortgezet.
Het bestuur
Het bestuur heeft dit jaar afscheid genomen van Henriëtte van den Broek, algemeen
bestuurslid.
Zij heeft in de tijd dat zij bij ons bestuurslid was ons archief opgeschoond en er een
gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk archief van gemaakt.
Projecten
Het aantal aangevraagde subsidies voor projecten is ook dit jaar weer toegenomen .
Er zijn in totaal 77 aanvragen gedaan, waarvan er slechts 4 zijn afgewezen.
Deze zijn afgewezen omdat het onderwerp, naar het oordeel van het bestuur, niet
strookt met onze doelstelling, te weten het bevorderen van de kwaliteit van wonen en
welzijn van ouderen.
Een aantal aanvragen is gehonoreerd met een donatie, dat wil zeggen dat het een
gift betreft, waarvoor geen leveringsvoorwaarden ondertekend hoeven te worden. In
principe is hiervoor geen eindrapportage noodzakelijk, maar deze wordt uiteraard wel
op prijs gesteld.
Ook zijn er dit jaar weer veel kleinere en grotere projecten uit Leiden, Leiderdorp en
Oegstgeest ingediend en gehonoreerd. Bijvoorbeeld de 5 duofietsen die dit jaar weer
zijn aangeschaft.
In het buitenland blijven we zeker ook actief, zoals de financiële hulp bij het
aanleggen van watervoorziening in 3 dorpen in Armenië of de bijdrage aan Eye Care
Foundation voor het opzetten van een oogkliniek in Morogoro (Tanzania).
Alle projecten worden uiteraard vermeld op onze projectenlijst 2018.
Tenslotte: ook in 2019 hoopt het bestuur weer op een ruim aanbod van aanvragen
voor projecten, die binnen onze doelstellingen vallen, zowel ver weg als dichtbij,
zodat wij deze financieel kunnen ondersteunen.
Elly Visser.
Voorzitter

Financiën 2018
Onze grootste uitgaven vormen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor de
projecten. Zoals bij alle organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost
vormen de huisvesting en de organisatiekosten. Bij het opstellen van de begroting blijven de
kosten echter onder de door het bestuur gewenste 10% van het totale jaarbudget.
Activa

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Materieel
Financieel

€
1.679
€ 1.000.000

€
637
€ 5.574.320

Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

€ 109.290
€ 6.043.999

Totaal

€ 7.154.968

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

€
454
€ 6.927.667

€
454
€ 7.336.787

€ 117.575
€ 1.693.382

Kortlopende
schulden en
overlopende passiva

€

€

€ 7.385.914

Totaal

€ 7.154.968

226.847

€ 7.385.914

Resultaatrekening

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Baten
Rente baten
Bijzondere baten

€

157.498

€

165.555

€

168.185

Totaal baten

€

157.498

€
€

165.555

€

168.185

Lasten
afschrijving
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten/projecten
Overige lasten

€
€
€
€
€

691
10.699
15.048
537.446
2.734

€
€
€
€
€

11.100
17.450
558.064
6.500

€
€
€
€
€

838
11.325
13.300
247.831
5.004

Totaal lasten

€

566.618

€

593.114

€

278.298

Resultaat

€ - 409.120

€ - 427.559

€ - 110.113

Het resultaat wordt in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen vermogen.
Alex Ramakers,
Penningmeester

48.673

