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Voorwoord 
Op 24 september 2014 is de Stichting Vrienden van Hope Flowers opgericht.  
In de statuten is opgenomen dat het eerste formele boekjaar eindigt op 31-12-2015, vandaar 
dat u in dit Jaarverslag de periodes 2014 en 2015 samen aantreft.  
 
Het financieel jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:  

1) Balans en Verlies/Winstrekening 2014 in de vorm van een kolommenbalans 
2) Balans en Verlies/Winstrekening 2015 in de vorm van een kolommenbalans 
3) Toelichting bij Balans en V&W 2014  
4) Toelichting bij Balans en V&W 2015  

 
Dit financieel jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur van de stichting in de bestuurs-
vergadering van 7 maart 2016.  
 
 
 
 
Ralph Goossens   
voorzitter  
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Toelichting bij Balans en V&W 2014  
 rekening-courant Goossens BV: betreft voorgeschoten onkosten t.b.v. de kunstveiling, o.a. 

borg voor de mobiele pinapparaten, betaald via zakelijke bankrekening van voorzitter.  
 rekening-courant Ralph Goossens: betreft opbrengsten van de kunstveiling die zijn 

ontvangen via bankrekening van voorzitter omdat de stichting op het moment van 
afsluiten van het contract voor de mobiele pinverhuur nog geen bankrekening had.  

 crediteuren: dit betreft de afrekening voor inkomsten van de kunstveiling via de mobiele 
pinapparaten, kosten voor drukwerk, verrekening borg, en diverse kleinere uitgaven.  

 reclame- en promotiekosten: advertenties voor de kunstveiling, en kosten website. 
 onkosten activiteiten: dit betreft kosten rond organisatie en logistiek van de kunstveiling, 

en vergoeding van materiaalkosten voor kunstenaars die werken doneerden t.b.v. deze 
kunstveiling.  

 donaties ontvangen: dit betreft de opbrengst van de kunstveiling plus reguliere donaties. 
 algemeen: omdat de kunstveiling medio december is gehouden, is de eindafrekening in 

januari van het daaropvolgende jaar samengesteld; als gevolg daarvan is er in 2014 nog 
geen donatie overgemaakt naar de Hope Flowers School.  

 

Toelichting bij de Balans en V&W 2015  
 donaties ontvangen: het debetbedrag op de saldibalans betreft het terugstorten van een 

dubbel betaalde jaardonatie, en het storten van een bedrag naar de crowdfunding vanwege 
donaties die in het kader van de crowdfunding op de bankrekening waren gedaan.  

 onkosten activiteiten: dit betreft voor een deel nog materiaalkostenvergoedingen die in het 
begin van het jaar zijn uitgekeerd n.a.v. de kunstveiling uit december 2014; voorts kosten 
van consumpties bij kunstveiling.  

 donaties ontvangen: periodieke maand- en jaardonaties, eenmalige donaties, en een gift 
van de Stichting Triodos Foundation.  

 donaties gegeven: combinatie van opbrengst van de kunstveiling die in december 2014 is 
gehouden, en de ontvangen donaties. Omdat de gift van Stichting Triodos Foundation in 
december is ontvangen, is er aan het eind van het boekjaar een resultaat dat nog niet naar 
de Hope Flowers School kon worden overgemaakt. Dat is in januari 2016 gebeurd.  

 
 

 


