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Zonnewende jaarrekening 2017.
Hieronder een samenvatting van deze jaarrekening
De uitgebreide jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester van Zonnewende.

BALANS

2017

Vlottende activa

ING Zakelijke rekening
€
ING Zakelijke spaarrekening €
RABO Verenigingsrekening €
RABO Bedrijfsspaarrekening €
SNS Zakelijk Sparen
€

Vermogen

Per 31 december

659,37
0,06
1.150,93
254,07
44.532,31
€ 46.596,74

Totaal

RESULTATENREKENING

€ 46.596,74

2017

Verkopen kaarten/boeken
Ontvangen giften/rente
Ontvangen Porto

€
€
€

credit
9.208,15
14.710,67
1.897,82

Drukkosten kwrt.blad de GROET
SANDD Verzendkosten o.a. de GROET
Overige verzend/porto kosten
Inkoop kaarten/boeken/enveloppen
Drukkosten (kerst)kaarten/brochures ed.
Kosten bank/verzekering/beveiliging/website
Kosten overige, waaronder onkosten ZW. Contactdag 2017
Batig/Nadelig saldo

debet

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.623,18
6.363,31
4.724,89
4.238,65
6.684,55
665,16
5.349,79

11.832,89 €

-

37.649,53 € 37.649,53

Bestuur:

Zie algehele overzichtinfo op de Zonnewende site.

Doelstelling:

Doel van de stichting is zieken, invaliden, bejaarden- in het algemeen
mensen die het moeilijk hebben - te troosten en te bemoedigen vanuit
het Evangelie van Jezus Christus.
De laatste jaren is de slogan: "Zonnewende voor en door zieken en
gezonden. Bemoedigen en bemoedigd worden vanuit de Bijbel."

Actueel verslag Het bestuur hield 2 bestuursvergaderingen te Zwolle.
van de activiteitenHet kwartaalblaadje de Groet werd in een oplage van 20.000 stuks weer gratis verspreid.
Totaal werden diverse kaarten, kleine brochures en gedichtenbundels verkocht.
Er werden t.b.v. deze verkopen 546 nota's opgemaakt en verstuurd
Op zaterdag 23 september 2017 werd de vijfjaarlijkse Zonnewende contactdag
te Nijkerk gehouden. Dit keer was het de 105e keer.
Door deze activiteiten kwamen de uitgaven, waaronder drukkosten ed.,
beduidend hoger te liggen dan voorgaande jaren.
Voor een uitgebreidere inzage hieromtrent kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Hoofdlijnen act. > Continuering gratis uitgave en verzending kwartaalblad 'De Groet'.
beleidsplan 2018 > Verjaardagspost (een kaartje + attentie) t.b.v. alle meeschrijvenden.
> Het drukken en versturen van kerstkaarten naar alle meeschrijvenden.
> Doordat in 2017 extra gelden zijn besteed aan o.a. de contactdag en drukkosten zal er
in 2018 bezuinigd worden op de uitgaven en geen extra activiteiten plaatsvinden.
Anbi

Zie gegevens ten bate van de verplichte publicatie op de Zonnewende site.

