STICHTING EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND
BORNEOKADE 301
1019 XG AMSTERDAM

T.A.V. DHR. TOM HOFLAND
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND
BETREFT: FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 - 2016

DEN DOLDER, 28 OKTOBER 2016

Geachte heer Hofland,
Bij dezen bied ik u het financieel jaarverslag van Stichting Europees Jeugdparlement
Nederland over het boekjaar 2015 – 2016 aan. Dit boekjaar liep van 1 september 2015
tot en met 31 augustus 2016.
Het boekjaar 2015 – 2016 was wederom een succesvol jaar voor de stichting. Zo deed
er een recordaantal van 55 scholen mee aan de voorrondes en werd er een
fantastische National Selection Conference in Amsterdam georganiseerd. Deze sessie
stond geheel in het teken van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie.
Daarnaast heeft de stichting een volledig nieuw project onder haar hoede genomen:
Understanding Europe, een project waarbij Nederlandse scholieren een middag lang
van studenten workshops krijgen over de Europese Unie. Dankzij de fianciering van
de Duitse TUI Foundation worden deze workshops gratis aangeboden aan
middelbare scholen. Ook op financieel vlak was het een uitstekend jaar: er werd een
positief resultaat van €17.486,72 geboekt. Met een eigen vermogen van €38.953,17
staat de stichting er financieel fantastisch voor.
Zoals u zult zien is er gepoogd om de financiën van de stichting nauwkeuriger in
kaart te brengen dan in het verleden gebeurd is en goed te kijken naar in het
verleden gemaakte fouten. Gezien de grote bedragen die tegenwoordig in de
stichting omgaan, is het volgens het bestuur zeker gerechtvaardigd om in wat meer
detail naar de financiële stand van zaken te kijken. Aangezien de stichting vanaf 1
september 2016 werkt met een boekhoudsysteem, was het van cruciaal belang om
een gedetailleerd beeld te krijgen van de financiën van de stichting bij het afsluiten
van het boekjaar 2015 – 2016.
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Het bestuur van de stichting voor het bestuursjaar 2016 – 2017 is met veel ambitie het
nieuwe school- en boekjaar ingegaan. Een in het oog springende ontwikkeling is de
allereerste meerdaagse voorronde die de stichting organiseert, van 18 tot 20
november in Amsterdam. Naast de meerdaagse voorronden worden er ook drie
reguliere voorrondes georganiseerd in Heemstede (4 – 6 november), Delft (25 – 27
november) en Breda (9 – 11 december). De National Selection Conference vindt voor
het eerst in de provincie Limburg plaats, namelijk in Maastricht van 19 tot en met 23
januari. Daarnaast is het bestuur bezig met het kritisch bekijken van de structuur van
de organisatie en wordt de omzetting van de stichting in een vereniging overwogen.
Ik hoop u met dit financieel jaarverslag voldoende te hebben geïnformeerd over de
financiële situatie van de stichting.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Willem Koelewijn
Penningmeester Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva is de restwaarde op
31 augustus 2016.
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
Baten en lasten zijn toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.

BALANS PER 31 AUGUSTUS 2016
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
DEBITEUREN
VORDERINGEN VOORBELASTING
OVERLOPENDE ACTIVA

€39.101,91
€6.009,30
€595,00
€453,33

TOTAAL ACTIVA

€ 46.159,54

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
VREEMD VERMOGEN
CREDITEUREN
TE BETALEN OMZETBELASTING

€38.953,17
€6.723,37
€400,00
€83,00

TOTAAL PASSIVA

€ 46.159,54

+

+

SPECIFICATIES:
DEBITEUREN
Per 31-08-2016 had Stichting Europees Jeugdparlement de volgende debiteuren:
• €5058,- van het Nederlands Jeugdinstituut als laatste betaling van de
Erasmus+-subsidie voor de National Selection Conference “Amsterdam2016”
(zie Annex II).
• €906,30 van Connexxion Tours, terugbetaling van een foutieve betaling.
• €45,- aan uitstaande betalingen van alumni.
VORDERINGEN VOORBELASTING
De vorderingen voorbelasting bestaan uit €161,- aan voorbelasting over juli en
augustus 2016, en een nog uit te voeren correctie van €434,- voor teveel betaalde
BTW over het boekjaar 2015 – 2016. Dit betreft een gift van de ASN Foundation ter
waarde van €2.500 die oorspronkelijk was aangegeven als sponsorbijdrage van ASN
Bank. Hierdoor is er in eerste instante 21% omzetbelasting over dit bedrag
afgedragen.
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OVERLOPENDE ACTIVA
Onder overlopende activa valt enkel een al uitgevoerde aanbetaling ten gunste van
het 14e Alumni Weekend.
VREEMD VERMOGEN
Het vreemd vermogen bestaat volledig uit geld voor het Understanding Europeproject. Voor dit project wordt in 2016 €23.650,- beschikbaar gesteld door de TUI
Foundation, via de Schwarzkopf Stiftung. Deze middelen zijn uitsluitend bestemd
voor Understanding Europe. Het geld dat over is aan het eind van 2016 gaat terug
naar de Schwarzkof Stiftung. Het vreemd vermogen komt exact overeen met het
resultaat van Understanding Europe over 2015 – 2016, zoals te zien in Annex III.
CREDITEUREN
Per 31-08-2016 was Amsterdam University College (€400, factuur nog niet ontvangen,
gemarkeerd in Annex II) de enige crediteur van de sitchting.
TE BETALEN OMZETBELASTING
Over de maanden juli en augustus moet de stichting nog €83,- aan omzetbelasting
afdragen aan de Belastingdienst.

OPMERKINGEN OVER DE BALANS:
ALGEMEEN BEELD
Het eigen vermogen van de stichting is ten opzichte van 31 augustus 2015 met
€15.457,90 gestegen. Zowel de toename van het eigen vermogen als de
resultatenrekening van EYP NL (met een positief resultaat van €17.486,72) laten zien
dat het boekjaar 2015 – 2016 voor de stichting financieel gezien een uiterst succesvol
jaar was. Daarnaast zijn ook de liquide middelen van de stichting aanzienlijk
gegroeid. Alle liquide middelen van de stichting staan op een bankrekening. De
stichting bezit geen contant geld meer.
De stichting staat er financieel gezien uitstekend voor. Het nut van het aanhouden
van een stevige financiële buffer is dit jaar andermaal bewezen. Aangezien een grote
Erasmus+-subsidie van €25.290,- lang op zich liet wachten, moesten de reserves van
de stichting aangewend worden om haar verplichting voor de National Selection
Conference in Amsterdam en het 13e Alumni Weekend na te kunnen komen.
OPNEMEN VAN OMZETBELASTING IN DE BALANS
Nog te betalen en ontvangen bedragen gerelateerd aan de omzetbelasting/BTW zijn
in dit financieel jaarverslag wél opgenomen in de balans, waar dit vorige jaren nog
niet het geval was. Dit geeft een accurater beeld van de financiële positie van de
stichting.
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De overgang naar een online boekhoudsysteem speelt ook een belangrijke rol in deze
afweging. Zoals genoemd in de inleidende tekst werkt de stichting vanaf 1
september 2016 met een boekhoudsysteem. Boekhoudsystemen werken over het
algemeen met nettoresultaten, terwijl de stichting in al haar financiële documentatie
tot nu met brutoresultaten werkte, zoals ook in de resultatenrekening 2015 - 2016
gedaan wordt. Dat betekent dat alle genoemde bedragen inclusief BTW zijn en er een
aparte post BTW-teruggaaf in de resultatenrekening is opgenomen. Om de overgang
van een boekhouding in Excel naar een online boekhoudsysteem soepel te laten
verlopen, moeten de voor- en omzetbelasting die nog gevorderd/afgedragen moeten
worden bij het afsluiten van het boekjaar, opgenomen worden in de balans en als
resultaat worden geboekt. Zo begint de stichting in dit opzicht met een schone lei
aan het boekjaar 2015 - 2016 en kan de boekhouding vanaf 1 september netto worden
bijgehouden.
DISCREPANTIE
Er is een grote discrepantie ter waarde van €2.028,82 tussen de toename van het
eigen vermogen en de resultatenrekening. Het eigen vermogen per 31-08-2015 zoals
aangegeven in het financieel jaarverslag 2014 - 2015 was €23.495,27. Per 31-08-2016
was het eigen vermogen €38.953,17. De toename van het eigen vermogen over het
boekjaar 2015 - 2016 bedraagt dus €15.457,90. De winst over het boekjaar 2015 - 2016
was echter veel hoger, namelijk €17.486,72.
Idealiter komen de winst en de toename van het eigen vermogen van een organisatie
exact overeen. In de praktijk zijn er echter altijd verschillen. De hoogte van dit
verschil geeft een redelijk beeld van hoe goed de boekhouding in elkaar zit. Hoewel
een klein kasverschil in elke boekhouding onvermijdelijk is, duidt een verschil van
deze grootte op structurele fouten in de boekhouding. Omdat tijdens het opstellen
van dit verslag duidelijk werd dat het overgrote deel hiervan voortkomt uit fouten
die gemaakt zijn tijdens het opstellen van het financieel jaarverslag 2014 - 2015,
wordt dit hieronder verder toegelicht.
Gemaakte fouten in het financieel jaarverslag 2014 - 2015:
• Er zijn in het jaarverslag 2014 - 2015 geen crediteuren opgenomen in de balans,
terwijl deze er wel waren.
• De debiteuren per 31-08-2015 die in het jaarverslag 2014 - 2015 zijn
aangegeven waren niet correct.
• In het jaarverslag 2014 - 2015 is er in de balans geen melding gemaakt van het
contant geld dat de stichting op dat moment bezat.
Concreet betekent dit het volgende:
1. Per 31-08-2015 had de stichting twee crediteuren: de Prostestantse Gemeente
Keizersgrachtcentrum (t.w.v. €1425,-) en Amsterdam University College
(€400,-). De betaling aan Amsterdam University College was ook niet als
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resultaat geboekt, vandaar dat dit bedrag nu te vinden is in de
resultatenrekening 2015 - 2016, onder “Restant Amsterdam2015”. Beide
betalingen zijn in het boekjaar 2015 - 2016 uitgevoerd. Aangezien de betaling
aan de Keizersgrachtkerk wél meegenomen is in het resultaat 2014 - 2015, had
deze dus op de balans per 31-08-2015 als crediteur terug moeten komen.
2. Volgens het jaarverslag 2015 - 2016 had de stichting per 31-08-2015 twee
debiteuren naar aanleiding van het International Forum in Amsterdam, te
weten Erasmus+ (t.w.v. €7000,-) en de Provincie Noord-Holland (€1552,62),
zoals gespecificeerd in Annex C van het verslag. Tijdens het opstellen van dit
verslag kwam aan het licht dat de bijdrage van de Provincie Noord-Holland al
op 19-08-2015 voldaan was. Dit had dus niet in de debiteuren mogen staan.
3. Het jaarverslag 2014 - 2015 maakt geen melding van €750,- aan nog te
ontvangen betalingen voor de Internationale Sessie in Leipzig. Aangezien het
totaalbedrag voor de Nederlandse delegatie (€1800,-) al per 28-07-2015
voldaan was aan de Schwarzkopf Stiftung, had het nog te ontvangen bedrag
van €750,- in de debiteuren verwerkt moeten worden.
4. Sinds maart heeft de stichting geen contanten meer. Aangezien contant
betaalde inkomsten niet of nauwelijks per project zijn bijgehouden, is het
vrijwel onmogelijk te achterhalen wat voor kasverschil dit heeft opgeleverd.
Het verschil tussen het in maart 2016 gestorte bedrag (€1013,45) en het bedrag
dat de stichting per 31-08-2015 in contanten had (€576,72) is gerekend als
eenmalig resultaat over het boekjaar 2015 - 2016. Dit bedroeg €436,73.
GECORRIGEERDE BALANS PER 31-08-2015
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
DEBITEUREN

€15.542,65
€7.750,00

TOTAAL ACTIVA

€23.292,65

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
VREEMD VERMOGEN
CREDITEUREN

€21.267,65
€600,00
€1.425,00

TOTAAL PASSIVA

€23.292,65

+

+

Met een gecorrigeerd eigen vermogen van €21.267,65 per 31-08-2015, is de toename
van het eigen vermogen over het boekjaar 2015 - 2016 €17.685,52. Het verschil tussen
dit bedrag en het resultaat over 2015 - 2016 (€17.486,72) bedraagt slechts €198,80. Dit
betekent simpelweg dat de stichting €198,80 meer eigen vermogen heeft dan op basis
van de resultatenrekening 2015 - 2016 het geval zou moeten zijn.
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RESULTATENREKENINGEN 2015 - 2016
Zie Annex I: Resultatenrekening EYP NL 2015 – 2016
Zie Annex II: National Selection Conference “Amsterdam 2016”
Zie Annex III: Resultatenrekening Understanding Europe 2015 - 2016

TOELICHTINGEN OP ANNEX I EN ANNEX II:
1. Het uiteindelijke financiële resultaat van het boekjaar 2015 – 2016 bedraagt
€17.486,72.
2. Enkele inkomsten en uitgaven voor de National Selection Conference
“Amsterdam 2016” zijn nog niet geheel afgerond. Deze zijn duidelijk
aangegeven in Annex II en verwerkt onder “Debiteuren” en “Crediteuren” in
de balans.
3. De discrepanties tussen de inkomsten van de verschillende Preliminary
Rounds komen door het sterk variërende aantal inschrijvingen per voorronde.
4. Het 12e Alumni Weekend is afgesloten met een positief resultaat van €527,35.
Dit is ongebruikelijk voor een dergelijk weekend. Dit is volledig toe te
schrijven aan het niet ontvangen van een factuur van de accommodatie. Er
zijn maandenlang mails gestuurd van de beheerders van de locatie, vragend
naar een factuur. Hier is nooit reactie opgekomen.
5. Twee van de bestuursweekenden die gedurende het boekjaar 2015 - 2016 zijn
gehouden zijn als aparte evementen behandeld omdat ze gedurende het jaar
apart zijn opgenomen in het belastingoverzicht van de stichting. In het
vervolg zullen alle bestuursactiviteiten met meer dan één uitgave zo
behandeld worden.
6. “Restant Amsterdam2015” is een eerder genoemde betaling van €400,- aan
Amsterdam University College voor het Internationale Forum in Amsterdam
dat in april 2015 gehouden werd. Dit bedrag was niet opgenomen in de
resultatenrekening 2014 - 2015.
7. Zoals eerder aangegeven is in dit jaarverslag nog te betalen omzetbelasting en
te ontvangen voorbelasting wél opgenomen in de balans. Om een accuraat
beeld te geven van het resultaat, is het te uiteindelijk te ontvangen bedrag
over de maanden juli en augustus (€595 - €83 = €512) dus ook wél al
opgenomen in het resultaat van dit boekjaar. Dit bedrag is verwerkt in de
inkomstenpost “BTW-teruggaaf” en komt exact overeen met de in de balans
verwerkte bedragen “Vordering Voorbelasting” en “Te Betalen
Omzetbelasting”.
8. De categorie “Andere Inkomsten” bestaat volledig uit een storting van contant
geld dat niet eerder elders in de resultatenrekening was opgenomen,
inkomsten uit gegeven trainingen, betalingen van bestuursleden en ontvangen
rente.
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TOELICHTINGEN OP ANNEX III:
1. Het uiteindelijk financiële resultaat van Understanding Europe voor het
boekjaar 2015 – 2016 bedraagt €6.723,37.
2. Dit resultaat komt ten goede aan het vreemd vermogen van de stichting.
3. Zoals eerder in dit verslag genoemd is er in totaal €23.650 beschikbaar voor dit
project in het jaar 2016. Voor de periode maart-augustus was de helft van dit
bedrag beschikbaar, €11.825,-. De andere helft werd in september
overgemaakt.
4. De bedragen in deze resultatenrekening zijn brutobedragen. Aangezien het
Understanding Europe voor de Belastingdienst valt onder onderwijs en
workshops, zijn alle inkomsten en uitgaven hiervoor vrijgesteld van
omzetbelasting en BTW.

OVERIGE GEGEVENS
Alle winsten en verliezen op de Resultatenrekening van EYP NL komen ten goede
resp. gaan ten koste van het eigen vermogen van de stichting. Positieve resultaten die
geboekt worden op het Understanding Europe-Project komen niet ten goede aan het
eigen vermogen van de stichting.
Het eigen vermogen van de stichting komt volledig ten goede aan de hoofdactiviteit
van de Stichting Europees Jeugdparlement Nederland: het organiseren van sessies.
Alle EYP- activiteiten worden georganiseerd en gedragen door onbezoldigde
vrijwilligers.
De stichting heeft één wernemer in dienst voor het Understanding Europe-project
(0.25 FTE). Voor dit project ontvangen trainers die wokrshops geven tevens een
vrijwilligersvergoeding van €60 per workshop.
De stichting heeft geen verdere bezittingen, zoals bijvoorbeeld onroerend goed.
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Annex I: Resultatenrekening eyp nl 2015 - 2016

Inkomsten
Gerealiseerd (€)
Deelnemersgelden 12e Alumni Weekend
Deelnemersgelden Preliminary Rounds in Heemstede
Deelnemersgelden Preliminary Rounds in Amsterdam
Restant Amsterdam2015
Sponsorgelden Preliminary Rounds in Bussum
Deelnemersgelden Preliminary Rounds in Bussum
Deelnemersgelden Kerstevenement
Deelnemersgelden Preliminary Rounds in Breda
Deelnemersgelden National Selection Conference
Sponsorgelden National Selection Conference
Deelnemersgelden 13e Alumni Weekend
Deelnemersgelden NC Bowling Tournament
Algemene sponsorinkomsten
BTW-teruggaaf
Andere inkomsten
TOTAAL

Werkbegroting
Begroot (€)
Verschil (€)

Jaarbegroting
Begroot (€)
Verschil (€)

1.409,61
1.485,00
2.078,60
0,00
900,00
2.280,00
465,00
2.580,00
7.150,00
29.790,00

1.710,00
1.275,00
1.710,00
0,00
900,00
2.460,00
625,00
2.580,00
7.150,00
29.790,00

-300,39
210,00
368,60
0,00
0,00
-180,00
-160,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.000,00
1.800,00
750,00
1.800,00
7.500,00
10.000,00

-590,39
-315,00
278,60
0,00
-100,00
480,00
-285,00
780,00
-350,00
19.790,00

2.691,28
45,00
0,00
1.848,00
1.403,19

3.550,00
50,00
0,00
0,00
2.000,00

-858,72
-5,00
0,00
1.848,00
-596,81

4.000,00
0,00
3.500,00
1.000,00
0,00

-1.308,72
45,00
-3.500,00
848,00
1.403,19

€54.125,68

€53.800,00

€325,68

€36.950,00

€17.175,68
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Annex I: Resultatenrekening EYP NL 2015 - 2016
Uitgaven
Gerealiseerd (€)
12e Alumni Weekend
Accommodatie
Catering
Overig
Subtotaal
Preliminary Rounds in Heemstede
Locaties
Catering
Printwerk
Overig
Subtotaal
Preliminary Rounds in Amsterdam
Locaties
Catering
Printwerk
Overig
Subtotaal
Restant Amsterdam2015
Totaal
Subtotaal
Preliminary Rounds in Bussum
Locaties
Catering
Printwerk
Overig
Subtotaal

Werkbegroting
Begroot (€)
Verschil (€)

0,00
610,69
271,57

950,00
684,00
460,00

950,00
73,31
188,43

€882,26

€2.094,00

€1.211,74

0,00
1.221,88
0,00
398,63

0,00
1.210,00
0,00
230,00

0,00
(11,88)
0,00
(168,63)

€1.620,51

€1.440,00

(€180,51)

0,00
1.781,24
0,00
41,38

0,00
1.902,00
30,00
170,00

0,00
120,76
30,00
128,62

€1.822,62

€2.102,00

€279,38

€400,00

€400,00

0,00

€400,00

€400,00

0,00

150,00
1.874,64
0,00
88,85

150,00
1.680,00
50,00
330,00

0,00
(194,64)
50,00
241,15

€2.113,49

€2.210,00

€96,51
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Jaarbegroting 2015 - 2016
Begroot (€)
Verschil (€)

€2.000,00

€1.117,74

€1.800,00

€179,49

€1.800,00

(€22,62)

0,00

(€400,00)

€1.800,00

(€313,49)

Annex I: Resultatenrekening EYP NL 2015 - 2016
Gerealiseerd (€)
Kerstevenement
Diner
Avondactiviteit
Subtotaal
Preliminary Rounds in Breda
Locaties
Catering
Printwerk
Overig
Subtotaal
National Selection Conference "Amsterdam 2016"
Totaal (voor specificatie zie Annex II)
Subtotaal
NC Bowling Tournament
Totaal
Subtotaal
13e Alumni Weekend
Accommodatie
Catering
Truien
Overig
Subtotaal
Onkosten
Algemene kosten
Bestuursweekend november 2015

Werkbegroting
Begroot (€)
Verschil (€)

766,50
350,80

762,50
300,00

(4,00)
(50,80)

€1.117,30

€1.062,50

(€54,80)

0,00
1.473,44
0,00
310,50

0,00
1.492,00
0,00
260,00

0,00
18,56
0,00
(50,50)

€1.783,94

€1.752,00

(€31,94)

18.504,40

17.911,04

(593,36)

€18.504,40

€17.911,04

(€593,36)

119,80

80,00

(39,80)

€119,80

€80,00

(€39,80)

2.250,00
402,39
851,50
133,25

2.450,00
600,00
800,00
500,00

200,00
197,61
(51,50)
366,75

€3.637,14

€4.350,00

€712,86

2.451,70
543,39
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Jaarbegroting 2015 - 2016
Begroot (€)
Verschil (€)

€1.000,00

(€117,30)

€1.800,00

€16,06

€15.000,00

(€3.504,40)

0,00

(€119,80)

€4.000,00

€362,86

Annex I: Resultatenrekening EYP NL 2015 - 2016
Gerealiseerd (€)
122,06
1.276,60
243,75

Bestuursweekend april 2016
Declaraties
Financiële steun voor delegates
Subtotaal

TOTAAL

Werkbegroting
Begroot (€)
Verschil (€)

Jaarbegroting 2015 - 2016
Begroot (€)
Verschil (€)

€4.637,50

€3.000,00

(€1.637,50)

€3.000,00

(€1.637,50)

€36.638,96

€36.401,54

(€237,42)

€32.200,00

€4.438,96
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Annex I: Resultatenrekening EYP NL 2015 - 2016
Verkort overzicht gerealiseerde inkomsten en uitgaven
Evenement

Inkomsten (€)

12e Alumni Weekend
Preliminary Rounds in Heemstede
Preliminary Rounds in Amsterdam
Restant Amsterdam2015
Preliminary Rounds in Bussum
Kerstevenement
Preliminary Rounds in Breda
National Selection Conference "Amsterdam 2016"
13e Alumni Weekend
NC Bowling Tournament
Algemeen
TOTAAL

Uitgaven (€)

Resultaat (€)

1.409,61
1.485,00
2.078,60
0,00
3.180,00
465,00
2.580,00
36.940,00

882,26
1.620,51
1.822,62
400,00
2.113,49
1.117,30
1.783,94
18.504,40

527,35
(135,51)
255,98
(400,00)
1.066,51
(652,30)
796,06
18.435,60

2.691,28
45,00
3.251,19

3.637,14
119,80
4.637,50

(945,86)
(74,80)
(1.386,31)

€54.125,68

€36.638,96

€17.486,72
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Annex II: nATional selection conference
"Amsterdam 2016"
Realisatie van uitgaven en inkomsten
Uitgaven
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Organisatiekosten
Accommodatie
Zaalhuur dagprogramma*
Koffiepauzes
Lunches
Avondmaaltijden
Zaalhuur avondprogramma
Transport
Printen
Materialen
Overige kosten
Onverwachte kosten
TOTAAL

50,27
12.182,00
870,00
421,50
378,48
526,44
786,50
627,00
746,66
495,60
630,38
789,57
€18.504,40

Inkomsten**
1.
2.
3.
4.

Deelnemersgelden
Erasmus+ ***
ASN Foundation
Provincie Noord-Holland

7.150,00
25.290,00
2.500,00
2.000,00

TOTAAL

€36.940,00

RESULTAAT

€18.435,60

*

Een factuur in deze post t.w.v. €400,- is nog niet ontvangen en is dus in de balans
terug te vinden onder "Crediteuren".
** De onder dit kopje vermelde inkomsten betreffen uiteraard alleen direct
verkregen financiële middelen. Er is ook een aanzienlijk veel sponsoring in kind
ontvangen. Zo heeft de gemeente Amsterdam kosten voor een paneldebat,
busvervoer, en zaalhuur en catering tijdens de plenaire vergadering op zich
genomen, ter waarde van zo'n €7.000,-. Daarnaast heeft de Vertegenwoordiging
van de Europese Commissie voor ongeveer €2.000,- aan catering tijdens de
commissiebesprekingen op zich genomen. Dit zorgt ook voor een vertekend
beeld van de uitgaven.
*** Hiervan is €20.232,- reeds ontvangen. Het resterende bedrag van €5058,- wordt
uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en is dus in de balans terug te
vinden onder "Debiteuren".
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Annex IIi: ResultatenREKENING
UNDERSTANDING EUROPE 2015 - 2016
Realisatie van uitgaven en inkomsten
Uitgaven
A.
B.
C.
D.
E.

Personeelskosten
Administratiekosten
Materialen
Kosten voor EU Crash Courses
Netwerk en communicatie
TOTAAL

2547,66
153,98
131,25
2.252,23
16,51
€5.101,63

Inkomsten
1

Schwarzkopf Stiftung
TOTAAL

11.825,00
€11.825,00

RESULTAAT

€6.723,37
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