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1. Voorwoord
Dit document bevat de jaarrekening van 2013 van Stichting Out of the Box
(OOTB). In de volgende hoofdstukken worden de balans en de staat van baten en
lasten toegelicht.

2. Balans per 31-12-2013
Activa
31-12-13

31-12-12

Vaste activa

€0

€0

Vlottende activa

€0

€0

Liquide middelen

€ 369,07

€ 880,26

Totaal

€ 369,07

€ 880,26

31-12-13

31-12-12

€ 369,07

€ 880,26

€0

€0

€0

€0

€ 369,07

€ 880,26

Passiva

Eigen vermogen

Vreemd lang vermogen

Vreemd kort vermogen

Totaal

3. Toelichting op balans per 31-12-13
Per 31-12-13 is het totaal op de balans afgenomen tot € 369,07 van € 880,26.
Evenals verleden jaar heeft stichting OOTB geen eigen bezittingen waardoor de
vaste en vlottende activa € 0 zijn. Daarnaast zijn er geen leningen afgesloten in
dit jaar waardoor het vreemd vermogen ook € 0 is.

4. Staat van baten en lasten per 31-12-13
Staat van baten en lasten
31-12-13

31-12-12

Deelnemersbijdragen OOTB winterbijeenkomst 2012

€0

€ 1.300,00

Deelnemersbijdragen OOTB zomerbijeenkomst 2012

€0

€ 1.305,00

Deelnemersbijdragen OOTB winterbijeenkomst 2013

€ 524,00

€ 1.050,00

Deelnemersbijdragen OOTB zomerbijeenkomst 2013

€ 1.890,00

€0

Giften

€ 512,60

€ 1.900,00

Storting Kas

€ 330,00

€ 250,00

Overig (restitutie borgen, statiegeld)

€ 47,70

€ 150,00

Baten

€ 3.304,30

€ 5.955,00

Onkosten OOTB winterbijeenkomst 2012

€0

€ 1.424,51

Onkosten OOTB zomerbijeenkomst 2012

€0

€ 2.918,26

Onkosten OOTB winterbijeenkomst 2013

€ 1.706,25

€ 215,00

Onkosten OOTB zomerbijeenkomst 2013

€ 1.990,51

€0

Onkosten organisatie (website, bank)

€ 97,37

€ 646,35

Lasten

€ 3.815,49

€ 5.204,12

Exploitatieresultaat

€ - 511,19

€ 750,88

5. Toelichting op staat van baten en lasten
per 31-12-13
De baten zijn in 2013 met € 2650,70 afgenomen ten opzichte van verleden jaar.
Dit komt voornamelijk door het feit dat er geen winterbijeenkomst plaatsvindt
waardoor er ook geen deelnemersbijdragen zijn voor deze bijeenkomst. In 2012
zorgde dit nog voor extra baten van € 1050,-. Daarnaast is het verkrijgen van
giften erg lastig door het huidige economische klimaat. In 2013 is er in totaal €
512,60 overgemaakt aan stichting OOTB als gift. Verleden jaar was dit maar liefst
€ 1900,-.
Daarnaast zijn de lasten met € 1388,63 afgenomen ten opzichte van vorig jaar.
De oorzaak hiervan is eveneens het feit dat er geen winterbijeenkomst plaats zal
vinden volgend jaar. Dit heeft tot gevolg dat het exploitatieresultaat in 2013 € 511,19 is.

6. Bestemming exploitatieresultaat
Wanneer aan het einde van een kalenderjaar een exploitatieoverschot is
vastgesteld zal dit bedrag weer worden gebruikt om de activiteiten van de
stichting voort te kunnen zetten. Daarnaast zal exploitatieoverschot geld worden
gedoneerd aan goede doelen indien mogelijk. Aangezien Stichting Out of the Box
een non-profit organisatie is, zal er geen winst worden genomen en zullen er ook
geen beloningen worden uitgekeerd aan het bestuur.

7. Samenstelling bestuur per 31-12-2013
Naam
W. van Meerveld
S. Peters
B. van der Poel

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Infunctietreding
Oktober 2010
Oktober 2010
Oktober 2010

Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd

