
Jaarrekening: 2020 
Stichting samen zijn we er voor elkaar 



Staat baten en lasten en balans over het boekjaar 2020 met toelichting 

In de onderstaande overzichten vindt u de staat van de baten en lasten en de balans over 
het boekjaar 2020. De staat van baten en lasten omschrijft de ontvangsten en uitgaven. 
In de balans staat de afsluiting van het boekjaar; deze loopt van 31 december 2019 tot en 
met 31 december 2020. 

Staat van Baten en Lasten over 2020 

Baten 
Chartale schenking  €                -  
Girale schenking  €  23.675,65 

Totaal 
 €  
23.675,65 

Lasten 
Afschrijvingen  - 
Personeelskosten  - 
Bankkosten  €   108,96 
Transportkosten  €  1.653,84 
Telefoniekosten  €   159,91 
Diversen*  €   923,55 
Hygiëne  €   647,79 
Extra producten cliënten  €  1.043,48 

Totaal  €  4.786,74 

Resultaat Positief 
 € 
18.888,91 

Toelichting overzicht baten en lasten 2020 
De baten en lasten van Stichting samen zijn we er voor elkaar is opgesteld naar aanleiding 
van het kasboek over het boekjaar 2020. Hieruit is op te maken dat wij het jaar met een 
positief resultaat van €18.888,91 euro hebben afgesloten doordat wij een groot aantal giften 
hebben ontvangen om zo onze eigen bestelbus te kunnen financieren. Deze zal in 2021 
worden aangeschaft. 

*Diversen bestaat onder andere uit het financieren van verpakkingsmateriaal en websitehosting.
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Balans over 2020 

Balans per 31-12-2019 
Activa Passiva 
Bank  €     789,25 Eigen vermogen  €  1.009,25 
Kas  €     220,00 
Totaal activa  €  1.009,25 Totaal passiva  €  1.009,25 

Balans per 31-12-2020 
Activa Passiva 
Bank € 19.678,16 Eigen vermogen  €19.903,16 
Kas  €     225,00 
Totaal activa  €19.903,16 Totaal passiva  €19.903,16 

Balans 2018-2019 
Activa Passiva 

2019 2020 2019 2020 

Bank  €   789,25  €  19.678,16 Eigen vermogen  € 1.009,25 €19.903,16 
Kas  €    220,00  €   225,00  

Totaal activa  €  1.009,25  € 19.903,16 Totaal passiva  €  1.009,25 €19.903,16 

Verschil in percentage +1972,07% +1972,07%

Toelichting balans 2019 
Op de balans van Stichting samen wij er voor elkaar is het begin- en eindvermogen over 
2020 af te lezen. Door het hoge aantal giften dat wij hebben ontvangen dit jaar hebben wij 
een verschil van +1972,07% over het hele jaar gemaakt. Deze hoge hoeveelheid giften zal 
gebruikt worden om in 2021 een eigen bestelbus aan te schaffen. 
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