
St. Wereld van de Wijsheid   
(tot 13 jan 2020 St. Passage-school) 

 

 
Toelichting Jaarrekening en Balans 2020 
 

Algemeen 

In 2020 hebben er geen samenkomsten en slechts heel beperkt Open Spirituele Bijeenkomsten 

(OSB) plaatsgevonden. In plaats daarvan is er OSB-online opgestart. Optredens van theatergroep 

Sjapoo hebben er alleen in de eerste 2 maanden van 2020 plaatsgevonden. 

 

Jaarrekening 

In 2020 werden de inkomsten gevormd door onderstaande posten: 

• Vrijwillige bijdragen Internationale Groep en   €    407,64 

Open Spirituele Bijeenkomsten incl. OSB-Online 

• Donaties € 3.680,00 

• Optredens Theater Sjapoo incl. bijdragen via leestafel Sjapoo €    309,20 

• Verkoop boeken c.a. en vervaardigde producten €    468,75 

• Verkoop apparatuur en verlaging verzekeringspremie €    352,28 

Totaal Inkomsten € 5.217,87 

 

De uitgaven bestonden uit: 

• Zaalhuur: oefenruimte Sjapoo, Open Gespreksavonden, Algemeen €    434,25 

• Huur vastgoed voor opslag materialen (centrale opslag + garagebox) € 1.245,00 

• Contributie voor websites en Zoom €    727,10 

• Onderhoud en vervanging €      13,48 

• Drukwerk nieuw  € 4.247,31 

• Onkosten medewerkers (voornamelijk reiskosten) €    186,59 

• Investeringen nieuw excl. drukwerk €    636,39 

• Consumpties en eten (waaronder Medewerkersdagen € 2.345,00) €      29,70 

• Verzekeringen en Bankkosten €    362,49 

• Diverse kleinere posten €    497,50 

Totaal   € 8.379,81 

 

Resultaat 2020   -/-€  3.161,94 

 

Hiermee werd het jaar afgesloten met een positief saldo van € 3.724,90. 

 

Balans 

De Vaste activa bestaan uit de geluidinstallatie c.a. van de Samenkomsten ad € 2.414,00, de 

geluidinstallatie, meubilair en attributen van Sjapoo ad € 8.164,95 en de attributen en meubilair van 

de Hoedenexposities ad € 1.184,00.  

 

De Vlottende activa bestaan voor het belangrijkste deel uit de voorraad boeken ad € 28.297,60, 

divers klein drukwerk ad € 1.518,97 en vervaardigde producten ad € 112,-. 

 

De liquide middelen worden gevormd door de zakelijke bankrekening, de centrale kas en de 

decentrale kas van de Internationale Groep. 

 

Er is geen sprake van voorzieningen, schulden of overlopende activa. Het vermogen van de 

stichting wordt volledig gevormd door het eigen vermogen bestaande uit de liquide middelen, de 

bezittingen en de voorraad. 


