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Voorwoord 
Hierbij treft u het Financieel Jaarverslag aan van de Stichting Vrienden van Hope Flowers, 

over het boekjaar 2018. In de statuten van de stichting is vastgelegd dat het boekjaar gelijk 

loopt met het kalenderjaar.  

 

Het financieel jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:  

1) Balans en Verlies/Winstrekening 2018 in de vorm van een kolommenbalans 

2) Toelichting bij Balans en V&W 2018  

 

Dit financieel jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur van de stichting in de bestuurs-

vergadering van 28 juni 2019.  

 

 

 

 

Marijn Goossens 

penningmeester 
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Toelichting bij Balans en V&W 2018 
 Eigen vermogen: boekhoudkundige post – valt weg tegen optelling van “resultaat vorig 

boekjaar” en “bank Triodos”; resultaat van per ultimo 2017 geaccumuleerde bedragen 

die in januari 2018 naar HFS zijn overgeboekt. 

 Resultaat vorig boekjaar: zie hierboven bij “eigen vermogen” 

 Bank Triodos: begin- en eindstanden van de banksaldi op de Triodos rekening  

 Betaalde voorbelasting Hoog: BTW-post op beginbalans, overgedragen van 2017 

 Crediteuren: facturen van Stg. Mollie Payments (afwikkeling iDeal transacties) en van de 

Stg. Sounds of Change (voor 2 muziekworkshops die via ons gefinancierd zijn)  

 Donaties gegeven: totaal bedrag donaties overgemaakt aan HFS in 2018  

 Accountants/administratiekosten: transactiekosten voor online (Mollie, PayPal) 

 Rente en kosten bank/giro: kosten Triodos bank voor rekening courant en bankpas  

 Betalingskortingen- en kosten: kosten voor internationale overboekingen naar HFS,  

en op online donaties direct ingehouden transactiekosten  

 Donaties ontvangen: totaal bedrag donaties ontvangen in 2018  

 

Noot: per ultimo 2018 is er een negatief resultaat van ruim €14.000 door overlopende posten, 

enerzijds een nog uitstaande factuur van Sounds of Change en anderzijds omdat we begin 

2018 zo’n € 9.000 aan Hope Flowers School hebben overgemaakt vanuit in 2017 ontvangen 

donaties.  

 

 

 


