Stichting Samen aan de Soep, toelichting bij jaarrekening 2018
Financieel:
Het jaar 2018 was eigenlijk “alleen maar” een overloop vanuit 2017, in de zin dat er vooral
sprake was van de nasleep van de in 2017 gestarte wedstrijd “De Gouden Soeplepel”. Maar
toevallig viel de finale daarvan wel in januari 2018. En daaraan gekoppeld de meeste
uitgaven binnen dit project. Verder waren er medio 2018 nog gerelateerde uitgaven door de
afsluitende bijeenkomst voor alle betrokken vrijwilligers.
Doordat 2 subsidiegevers pas na afsluiten ven het project de subsidie uitbetaalden had de
Stichting enige tijd een beperkte liquiditeitspositie, maar dat leverde geen problemen op.
Leereffect daaraan was wel dat het vragen van een voorschot op de subsidie, waar mogelijk,
een handige tussenstap is.
De kosten van het project “Gouden Soeplepel” bleven nét onder de toegezegde subsidies,
zodat er van een garantiesubsidie geen gebruik hoefde te worden gemaakt en er een klein
batig saldo resteerde voor de Stichting.
De overige kosten beperkten zich vooral tot de gebruikelijke jaarlijkse overheadkosten
(Bank, Website).
In de post “Overige”(3 uitgaven) was sprake van de aanschaf, eind 2018, van een aantal
soeppannen en gamellen dankzij de bijdrage van het eetproject RT113 in Maarn, waarvan de
revenuën dermate hoog waren dat een aantal gemeentelijke eetprojecten van een bijdrage
konden worden voorzien. Voor de Stichting betekende dat een bijdrage van €900 voor
genoemde aanschaf.
Verder werden voor verschillende instanties soepprojecten uitgevoerd, waaruit ook een
klein voordeel voor de Stichting resteerde.
Aan de inkomstenkant was verder geen sprake van verrassingen, wellicht afgezien van de
verkoop van een aantal Handboeken Samen Soepen.
Resultaat is dat de Stichting de feitelijke boekhouding 2018 kan afsluiten met een positief
eigen vermogen van €1.732,36.
Voor de goede orde: het banksaldo per 31-12-2018 was hoger, maar daarin zat nog een
achterstallige vordering uit boekjaar 2018 die niet op tijd betaald kon worden.
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