Financiële verantwoording 2017
Stichting Huis van Lydia is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b
Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven
door de Belastingdienst. Contactadres: Stichting Huis van Lydia, Grotestraat 185b, 7607 CL Almelo,
tel. +31(0)624191225. Emailadres: info@huisvanlydia.nl. RSIN: 857798728
De stichting is opgericht op 20 juli 2017 en staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Enschede onder dossiernummer 69243190
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
 De stichting heeft ten doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
ondersteunen en te stimuleren zodat ze weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces;
 Zij tracht dit doel te verwezenlijken door de ontwikkeling van de mentale stabiliteit door
middel van het aanbieden van educatieve programma’s;
 De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Actueel beleid en activiteiten: De activiteiten van stichting bestaan op dit moment uit het bieden
van dagbesteding aan diverse mensen, het geven van naailessen en workshops, de verkoop van stof
en kleding, kledingreparatie. Alle activiteiten vinden plaats in de winkel aan de Grotestraat 185b te
Almelo en worden uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers en stagiaires.
Bestuur: Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, twee
algemene bestuursleden en een bestuurslid/directeur. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met hetzij de
penningmeester hetzij de secretaris.
Financiële verantwoording: Ieder jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en staat van baten en lasten opgemaakt door het bestuur en vastgesteld. Dit rapport ligt ter
inzage bij de penningmeester. Op de website www.huisvanlydia.nl wordt jaarlijks een overzicht van
alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd.
Financieel verslag 2017 (20-07-2017 tot en met 31-12-2017)
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2017. De totale baten
bedragen € 9.323 en de lasten € 6.908.






Inkopen betreft de inkoop van stof en kleding en fournituren ten behoeve van de verkoop,
naailessen, workshops en kledingreparatie.
Huisvestingskosten betreft de huur van het winkelpand, energielasten en onderhoud.
Exploitatiekosten betreft lasten met betrekking tot de inventaris en machines. Hierin is een
voorziening begrepen voor de afschrijving op geschonken machines.
Kantoorkosten betreft een abonnement voor telefoon en internet en aankoop van
vakbladen.
De post overige kosten bestaat uit o.a. assurantie-, website-, bank- en kantinekosten .

Balans 2017
inventaris

€

3.346

kapitaal

€

2.415

voorraden

€

250

voorziening inventaris

€

2.346

kortlopende vorderingen

€

815

kortlopende schulden

€

2.096

liquide middelen

€

2.445

totaal

€

6.857

totaal

€

6.857

Baten 2017
Verkoop/reparatie;
2.137

Workshops; 140
Naailes/advies; 608

Begeleiding; 1.435
Giften derden; 5.003

Lasten 2017
Huisvestingskosten;
1.678
Exploitatiekosten; 3.632

Afschrijvingskosten; 154
Inkopen; 687
Overige kosten; 423 Kantoorkosten; 334

