Balansen van de Wijkraad Keent
Activa

Passiva
1-01-18

Kas
Bank
Spaarrekening
Verlies lopend boekjaar

31-12-18

31,09
14,24
3.156,75 2.814,94
13.299,11 15.315,62
3.837,76

16.486,95 21.982,56

1-01-18
Crediteuren
Vooruitontvangen advertentieopbrengsten
Voorziening Keent onderneemt
Eigen vermogen

31-12-18

1.313,35

2.098,91
130,00
4.580,05
15.173,60 15.173,60

16.486,95 21.982,56

Staat van baten en lasten van de wijkraad Keent over het jaar 2018
Baten
Resultaat wijkfeest
Subsidie van de Gemeente weert
Opbrengst advertenties
Ontvangen rente
Incidentele bate
Keent onderneemt

62,11
8.602,68
560,00
16,51
450,00
0,00
--------------

Totaal baten
Lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Vergaderkosten
Bestuurskosten
Telefoonkosten
Portokosten
Kantoorkosten
Kosten wijkblad
Bankkosten
Verbroederingsmaaltijd
St. Nicolaasviering
Rommelroute
Wijkontbijt
St. Maarten
Moestuin
Kerstmarkt
Dansavond
Handige huisvrouwen
Inspraakavond Daltrein
totaal lasten
Saldo verlies over het jaar 2018

9.691,30

20,00
530,95
304,79
361,26
16,60
533,06
4.997,30
131,88
617,85
895,49
262,50
258,33
56,65
176,47
3.430,25
656,99
250,00
28,69
-------------13.529,06
- -------------3.837,76

Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten van de wijkraad Keent in het jaar 2018.
Alle vermelde bedragen zijn in euro's.
De belangrijkste bron van inkomsten van de wijkraad wordt gevormd door de subsidie van de Gemeente
Weert.
In de staat van baten en lasten is per activiteit het financiële resultaat opgenomen.
Nagenoeg alle activiteiten waren verliesgevend. Alleen het wijkfeest leverde een bescheiden batig saldo op.
De activiteit "Keent Onderneemt" leverde in eerste instantie een batig saldo op van € 4.580,05. Dit ten
gevolge van bijdragen door derden. Besloten is deze bate volledig te reserveren om toekomstige verliezen op
te vangen. Het bedrag ad € 4.580,05 is dan ook toegevoegd aan de voorziening "Keent onderneemt".
Vanwege deze reservering is het resultaat van de activiteit "Keent onderneemt" in de staat van baten en
lasten bepaald op nihil.
Na aftrek van het verliesssaldo over 2018 bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2018 nog €
11.335,84 (€ 15.173,60 - 3837,76).
Alle middelen van de wijkraad zijn bestemd tot verwezenlijking van de opgedragen doelstelling van deze
organisatie.

