Stichting Samen aan de Soep, toelichting bij jaarrekening 2017
Het financiële verslag van het eerste jaar van de Stichting Samen aan de Soep vertoont wat
zwakheden. Bij het opmaken van het resultaat blijkt dat de categorisering van de uitgaven niet altijd
even makkelijk spoort met de begroting. Vooral in de sfeer van initieel drukwerk zijn uitgaven
gemaakt, zonder dat daarvoor een goede begroting was gemaakt. Deze kosten en een paar anderen
moeten dan ook noodzakelijkerwijs verschijnen op “Overig”. Bij de volgende begroting moet hiervoor
wel een adequate post worden gevormd.
Bij het substantiële positieve saldo moet bedacht worden dat dit vooral een gevolg is van de
uitgekeerde projectsubsidie door de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het project Gouden
Soeplepel. Dit project is jaaroverstijgend, en de grootste kosten ter zake komen pas in 2018 inde
jaarrekening omdat het meest omvangrijke onderdeel, de finale, pas in januari 2018 tot uitvoering
kwam.
Hieronder op regelniveau een toelichting op de begroting en realisatie.
1. De presentatie gaat uit van een “geschoonde begroting”. Dit vanwege het feit dat het project
“Burensoep” in 2017 nog niet in gang is gezet en dus ook geen uitgaven of inkomsten heeft
opgeleverd.
2.
3.
4. De notariskosten zijn door een derde betaald en als gift aan de stichting beschouwd.
5. Er was geen sprake van kosten vanwege de Kamer van Koophandel.
6. De bankkosten zijn relatief hoog omdat daarin ook kosten van een mobiel pinapparaat en de borg
ervoor (€50) zijn opgenomen. Gegeven het gebleken beperkte nut zal dit contract worden beëindigd
in 2018.
7. Er zijn geen kosten voor vergaderingen geweest.
8.
9.
10.
11. Er hebben zich geen ontwerpkosten voor de website voor gedaan.
12.
13. Dit betreft de (goedkope) hosting van 2 websites.
14.
15. Op het project Gouden Soeplepel zijn Organisatiekosten (uren van de medewerkers) en
Programmakosten geboekt. De Programmakosten betroffen vooral de uitvoering van een aantal
workshops binnen het project.
16. Het Handboek Samen Soepen wordt digitaal verstrekt aan leden van het landelijke netwerk
Samen Soepen. Voor dit lidmaatschap is een eenmalige bijdrage verschuldigd. Desgevraagd worden
ook gedrukte versies beschikbaar gesteld tegen een extra vergoeding van €25. De kosten op deze
regel betreffen de kosten van het ontwerp en de drukkosten van handboeken.
17. De post overig is, zoals aangegeven, vooral gevuld met kosten voor drukwerk en de kosten
verbonden aan soep-gerelateerde activiteiten waartegenover een vergoeding stond (inkomsten zie
regel 22).
18.
19. Van de Rabobank Rijn en Heuvelrug werd een bijdrage ontvangen voor de exploitatie van de
stichting (“Steuntje inde rug”).
20. Er werd een donatie ontvangen van een derde bij de start van de stichting.
21. Dit betreft de bijdragen om lid te mogen worden en het Handboek Samen Soepen te mogen
ontvangen.
22. Dit betreft de ontvangsten voor het uitvoeren van twee activiteiten (Samen Soepen en
Introductie nieuwe inwoners).

23.
24.
25. De gemeentelijke projectsubsidie werd in totaal al in 2017 ontvangen.
26. De toegezegde projectsubsidie zal pas bij afronding van het project worden betaald.
27. De toegezegde projectsubsidie zal pas bij afronding van het project worden betaald.
28. Dit betrof een donatie en bijdrage van deelnemers aan workshops.
29. Voor gedrukte exemplaren van het Handboek Samen Soepen werd dit bedrag ontvangen.
30.

