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Financiën
De Stichting Park Merwestein is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat brengt onder
meer met zich mee dat SPM in het bezit moet zijn van een beleidsplan en haar financiële
verslaglegging moet vastleggen. Vanaf 2014 moet deze informatie openbaar gemaakt worden
(Publicatieverplichting), gratis via het internet.
Het SPM-beleidsplan wordt per 2014 gepubliceerd.
De jaarcijfers van 2012 moeten voor eind 2013 geplaatst zijn en de jaarcijfers van 2013 voor 1 juli
2014. Het betreft de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Een en ander treft u
voor 2012 (010112-311212) hieronder aan, te lezen in combinatie met de nieuwsbrief 2012.
De kas over 2012 is gecontroleerd door de heren W.P. Melles en N. Einholz. Zij hebben schriftelijk
verklaard alle stukken en bescheiden die betrekking hebben over het beheer van de SPM en haar
balans voor het jaar 2012 (010112-311212) te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden.
Voorts hebben zij de vergadering van het bestuur verzocht de penningmeester decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2012 (010112-311212).

Balans per 31 december 2012 (in €*1)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
kas
bank

2.762,33

Totaal

2.762,33

-

Passiva
Eigen vermogen
bestemmingsreserve
Voorzieningen
Vreemd vermogen

1.231,66
1.530,67
-

Totaal

2.762,33

SPM beschikte eind 2012 over een positief banksaldo van €2.762,33. Dit werd geheel gevormd door
eigen vermogen. Onderdeel van het eigen vermogen was een bestemmingsreserve van €1.530,67
voor een mogelijk op termijn te herbouwen fontein in het park. Deze gelden zijn voor 2012 verkregen
uit een doeldonatie.

Staat van Baten en Lasten voor het jaar 2012 (in €*1)
Het resultaat over 2012 bedraagt -€308,99.
Er werd voor 2012 een totaal aan donaties van €2.750,00 en een verkoop van 10 bomenlijsten
begroot; €75,00. De totale inkomsten werden begroot op €2.825,00. De uitgaven werden begroot op

€2.825,00. Vanwege het overlijden van de voorzitter werden €359,88 aan onverwachte kosten
gemaakt.
Baten
Donaties
Verkoop bomenfolders

2.917,50
7,50

Totaal

2.925,00

Lasten
Portokosten
Drukkosten
Bureaukosten
Bankkosten
Declaraties
Diversen
Totaal

467,46
1.356,03
860,03
140,30
128,89
281,28
3.233,99

1. De portokosten betreffen de kosten voor het verzenden van de jaarlijkse en de kosten voor
additionele correspondentie in verband met de herdenkingsbijeenkomst van de voormalig
secretaris (Betty Ackermann) en de aankondiging van het overlijden van de voorzitter, Jan
van Zurk.
2. De drukkosten betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de druk van de jaarlijkse kalender en
de jaarlijkse nieuwsbrief. Tevens zijn kosten gemaakt voor de herdenking van de voormalig
secretaris.
3. De bureaukosten betreffen de kosten voor vermelding van SPM in De Telefoongids, de
kosten van het lidmaatschap van de KvK, de kosten van aanschaf van enveloppen en de
kosten van begunstiging Trompenburg Tuinen en Arboretum.
4. De bankkosten betreffen de kosten voor serviceverlening van ING betalingsverkeer.
5. De declaraties betreffen de uitbetaling van door penningmeester en secretaris
voorgeschoten bedragen voor de aankoop van bloemen en versnaperingen voor de
herdenkingsbijeenkomst van de voormalig secretaris.
6. De kostenpost diversen betreffen de aankoop van bloemen en advertentiekosten bij het
overlijden van de voorzitter en de kosten voor de aanschaf van een herdenkingsbordje voor
de voormalig secretaris.

De voorzitter

