
Financieel verslag 2013 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 2013 is verder met vrijwilligers gewerkt aan de inrichting van de huiskamer. In 2013 

is € 4.500 ontvangen van het VSB fonds. Het verloop van de Reserve Inrichting is als 

volgt: 

Stand Reserve Inrichting Rabobank 31-12-2012    €    3.330,34 

VSB- Fonds         €    4.500.00 

Totaal          €    7.830,34 

 

En zijn de volgende uitgaven gedaan: 

Alpha Bridge  (spellen)       €       138.32 

ST Warmte (thermostaat)       €        87.50 

BBA (brandblusser)        €       185.98 

Blokker (isoleerkan)        €        31.98 

Multimate (codeslot)        €        39.95 

Zitmaxx (stoelen)        €    3.432,00 

Kringloop (kast)        €         55.00 

AGZWA (verlichting)        €       616.35 

Overtoom (naambord)       €       105.57 

Euroline (zonwering)        €     2.009,90 

Diversen         €        106.03 

Totaal          €    6.807.58 

 



Per saldo is nog € 7.830,34 - € 6.807,58 = € 1.022.76 te besteden. Wij hebben nog een 

toezegging van € 5.000. Dus in totaal is er nog te besteden € 6.022.76. Dit bedrag zal in 

het 1e halfjaar 2014 worden aangewend om de aankleding van de huiskamer af te 

ronden. 

Dit bedrag (€ 1.022,76) staat op de bankrekeningen van de stichting. 

 

Onderdeel 3: Exploitatie Huiskamer. 

De exploitatie van de huiskamer is gestart op 2 januari 2014. 

Inkomsten  

Verkopen aan deelnemers       € 11.822,18 

Gift Bandgebeuren        €   1.000,00 

Dorpsprijs Zuid Hollandse Vereniging Kleine kernen   €      600,00 

Diverse giften         €      530.00 

Vrijval subsidie gemeente        €   3.450.00 

Vrijval subsidie WSN        €   3.400.00 

Rente 2012 en 2013        €      282.83 

Totaal          € 23.085.01 

 

Uitgaven 

Inkopen         €  6.144,24 

Coördinatrice         €  7.549.40 

Huisvestingskosten        €  8.868.65 

Algemene kosten        €  1.827,06 

 

Totaal          € 24.359,35 

Per saldo is er dus een verlies geleden van    €  1.274,34 

 

 

 

 

 

 



Balanspositie per 31-12-2013 

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   €  15.282,83 

Rabo Verenigingsrekening NL16RABO01599.82.677   €    1.027.78 

Rekeningcourant NL16RABO0170631109     €       228,09 

Kasgeld         €       105.00 

Nog te ontvangen Ziggo       €        88.96 

Totaal          € 16.732,66 

Nog te betalen 

Reserve voorbereidingskosten      €   3.184,24 

Reserve inrichting van de huiskamer     €   1.022,76 

Vooruit ontvangen subsidie gemeente (2014-2017)   € 13.800.00 

Verlies 2013         €   1.274,34 

Totaal          € 16.732.66 

 

Aanvullende informatie. 

Het voorgaande is gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Deze kascontrole strekte 

zich uit tot en met de activiteiten van 31 december 2012.  

Afronding Inrichting huiskamer. 

De inrichting van de huiskamer wordt in juni 2014 afgerond. De meest opmerkelijk zaken 

zijn de zonwering aan de kant van de Prolkade, het inrichten van het terras o.a met 

meubelen geschonken door de Utrechtse Aannemersvereniging en een kast voor het 

kantoor. Het beschikbare budget is daarmee benut. 

Exploitatie van de huiskamer. 

De afspraak met de Gemeente Nieuwkoop en de Woning Stichting Nieuwkoop is dat zij 

voor de eerste 5 jaar een subsidie zullen verlenen voor de aanloopkosten. Wij hebben de 

door de gemeente voor 1/5 laten vrijvallen ten bate van de exploitatie. Ondanks deze 

subsidie heeft de huiskamer in 2013 een verlies geleden van € 1.274,34. Gezien het feit 

dat dit het eerste jaar is valt het mee. Desondanks heeft het bestuur besloten het 

contract met de coördinatrice aan te passen. 



 

 

 


