Stichting Lourdes Actie Alkmaar
Balans per 31 december

2018
€

€

2017
€

€

activa
Vlottende activa
Overige vorderingen

95

78
95
40.156
40.251

Liquide middelen

passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Reserve
Totaal

78
41.615
41.693

100
38.635

100
39.377
38.735

39.477

Kortlopende schulden
Te betalen kosten

1.516

2.216
1.516
40.251

Baten en lasten over

2018
€

baten
Loterij,oud papier,promotie
Giften/donaties
Diversen w.o.rente

€

Totaal lasten

Resultaat( - = verlies)

2017
€

7.159
8.935
601

Totaal baten
lasten
Verstrekte bijdragen
Kosten pelgrims/Blije Mare
Kosten eigen organisatie

2.216
41.693

€
6.493
15.051
940

16.695

13.149
1.872
2.416

22.484

15.348
2.405
2.077
17.437

19.830

-742

2.654
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Stichting Lourdes Actie Alkmaar
Toelichting op de jaarrekening 2018
Algemeen
De stichting is opgericht op 24 november 2008. Het financiële verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van deelname door parochianen van parochies te Alkmaar en
omstreken en andere belangstellenden aan bedevaarten naar Lourdes, Frankrijk;
b. het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere
activiteiten ter bevordering van deelname aan de bedevaarten naar Lourdes.
Frankrijk;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting ondersteunt deelnemers aan bedevaarten naar Lourdes,georganiseerd
door de Vereniging van Nederlandse Bedevaarten (VNB) te Den Bosch.
De stichting is met ingang van 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI ("Algemeen Nut
Beogende Instelling").

Waarderingsgrondslagen voor de balans en resultatenrekening over het verslagjaar.

Tenzij anders vermeld zijn de balansposten op nominale waarde gewaardeerd.
Baten en lasten in de resultatenrekening hebben betrekking op de periode waaraan deze
zijn gerelateerd.

Eigen vermogen

Stand per 1januari
Resultaat boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31-12-2017

2.018

2017

39.477
-742

36.823
2.654

38.735

39.477

Kortlopende schulden
Hieronder zijn opgenomen nog te betalen kosten over 2018 en een
reservering voor extra bestuurskosten in verband met vervanging.

Baten uit hoofde van loterijen,oudpapieractie,verkoop van promotieartikelen en giften.
De stichting houdt jaarlijks een officiële loterij en verzamelt oud papier in Alkmaar. Daarnaast wordt
middels actie door vrijwilligers kleine artikelen voor het Lourdesdoel gemaakt en verkocht.
Van begunstigers ontvangt de stichting jaarlijks donaties waarvan het niveau wisselend is.
Verstrekte bijdragen
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Conform de doelstelling worden aan pelgrims subsidies toegekend wegens onvoldoende eigen
middelen of indien men als begeleider door het bestuur is aangesteld.

Stichting Lourdes Actie Alkmaar
Overige kosten
Dit betreffen kosten van huur voor vergaderruimte, reis -en verblijfkosten,communicatiekosten,
administratiekosten en overige kleine uitgaven.In de kosten eigen organisatie zijn de uigaven
voor de viering in het verslagjaar van het 60 jarig jubileum begrepen.
De stichting heeft geen personeel in dienst.Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
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