
Jaarrekening 2014 van de Stichting Huiskamer Noorden. 

De Stichting Huiskamer Noorden is op 29 oktober 2010 opgericht. Het project is 

opgedeeld in 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de voorbereiding van het project. Het 

tweede onderdeel is het inrichten van een Huiskamer in het complex Schippersbrug. Als 

derde onderdeel de exploitatie van de Huiskamer. De eerste twee projecten zijn op de 31 

december 2013 nog niet afgerond. Het derde onderdeel van het project is op 2 januari 

2013 gestart. 

Onderdeel 1: Voorbereidingsfase Huiskamerproject Noorden. 

In het verslagjaar zijn geen activiteiten uitgevoerd in het kader van de 

voorbereidingsfase van het huiskamerproject. Over het restant van het budget zal in 

2014 een bestemming worden gegeven. 

Het beschikbare bedrag € 3.184,24 is nog gereserveerd onder de Reserve 

voorbereidingskosten. Dit bedrag staat op de bankrekeningen van de stichting. 

 

Onderdeel 2: Inrichting Huiskamer Noorden. 

In 2014 is verder met vrijwilligers gewerkt aan de inrichting van de huiskamer. In 2014 

is € 5.000 ontvangen van het Ouderenfonds. Het verloop van de Reserve Inrichting is als 

volgt: 

Stand Reserve Inrichting 1-1-2014      €    1.022.76 

Ouderenfonds         €    5.000.00 

Totaal          €    6.022.76 

 

En zijn de volgende uitgaven gedaan 

Hema (gordijnen        €       124.32 

Euroline (zonwering)        €    3.000.00   

N.A. Vork (vlonder)        €    1.694.00   

Ikea (kast)         €        58.93 

Coop-Action (diversen)       €        45.03 

Totaal          €    4.922.28 

 

Het project inrichting huiskamer is nu afgerond. Het voordeel van € 1.100.48 is vooral 

ontstaan door de inzet van vele vrijwilligers. 

We voegen het voordeel € 1.100.48 toe aan het exploitatieresultaat 2014. 

 

 

 



Onderdeel 3: Exploitatie Huiskamer. 

Inkomsten  

Verkopen aan deelnemers       €  13.995.20 

Verhuuropbrengsten        €        95,00 

Diverse giften         €    3.310.00 

Vrijval subsidie gemeente        €    3.450.00 

Subsidie WSN         €    3.400.00 

Overschot inrichting        €    1.100.48 

Rente 2014           €       102.08 

Totaal          €  25.452.76 

 

Uitgaven 

Inkopen         €  5.920.40 

Coördinatrice         €  5.104.18 

Huisvestingskosten        €  9.389.66 

Algemene kosten        €  2.462.01 

Totaal          € 22.886.25 

 

 

Per saldo is er dus een overschot gerealiseerd van    €  2.566.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanspositie per 31-12-2014 

De stichting is opgericht op 29 oktober 2010 De oprichters hebben de oprichtingskosten 

betaald. De overige inkomsten en uitgaven van de stichting zijn hierboven vermeld. 

Uitgangspunten voor de balanswaardering. 

 De stichting zal de door schenkingen verkregen inventaris niet activeren. 

 De inventaris van de huiskamer is verzekerd voor € 35.000,00. 

 

Bezittingen 

Rabo Internetspaarrekening NL37RABO3494.683.573   €  13.102.08 

Rabo Verenigingsrekening NL16RABO01599.82.677   €    1.552.98 

Kasgeld         €       171.35 

Totaal          € 14.826.41 

Nog te betalen 

Reserve voorbereidingskosten      €   3.184,24 

Vooruit ontvangen subsidie gemeente (2014-2017)   € 10.350.00 

Reserve (Verlies 2013 -€ 1.274.34+overschot 2014 € 2.566,51) €   1.292.17 

Totaal          €14.826.41 

 

Aanvullende informatie. 

Het voorgaande is gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Deze kascontrole strekte 

zich uit tot en met de activiteiten van 31 december 2014.  


