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Amstelland

Amstelveen, 13 mei 2015

Geachte bestuur van Regio RK Amstelland,
locatiebesturen en PCI’s en diaconale werkgroepen in de parochie,

Hierbij ontvangt u de jaarcijfers van 2014 van Caritas Amstelland.
Deze bestaan uit de balans en het exploitatieoverzicht met toelichtingen.
Er is op dit moment nog geen reactie van het Bisdom op de jaarcijfers van 2013. Zij wensen dit
in samenhang met de jaarcijfers van de PCI Augustinus te doen.
Naar ik hoop zult u met dit materiaal voldoende geïnformeerd zijn. Mochten er nog vragen of
opmerkingen zijn, dan ben ik graag bereid nadere toelichting te geven.
Namens de Caritas Amstelland,
met vriendelijke groet,
Theo den Blanken
penningmeester
Emmakade 38bv
1182 AP Amstelveen
blanken5@xs4all.nl
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balans Caritas Amstelland 2014

middelen

vermogen

31 dec 2014

31 dec 2013

ING bank

18.621,74

4.132,13

ASN

63.522,55

37.867,18

0,00

5.000,00

3.588,76

40.346,48

330,00

800,00

86.063,05

88.145,79

Homburg Bond II
Kortlopende vorderingen
Lening noodhulp

31 dec 2014

31 dec 2013

Gestort kapitaal

23.000,00

23.000,00

Werkkapitaal

46.411,00

52.438,40

Reserve voor noodhulp

12.000,00

12.000,00

4.652,05

707,39

86.063,05

88.145,79

Kortlopende schulden

Toelichting balans
Bank saldi
De toename op de spaar en betaalrekeningen zijn het gevolg van de overdracht van de rekeningen die afkomstig zjn geweest van de PCI van de Augustinus.

Homburg Bond II

kortlopende vorderingen
bijdrage Augustinus

1.540,00

In 2014 zijn de waardepapieren verzilverd. In het explotatieoverzicht blijkt dat
er nog een kleine meevaller bij dit verzilveren is geweest

bijdrage Urbanus Bovenkerk

1.540,00

Kortlopende vorderingen

uitstaand 1 jan

800,00

terugbetaald

470,00

Betreffend de betalingen die in 2015 verwacht worden.

rente ASN 2014

508,76
€ 3.588,76
lening noodhulp

resterend

€ 330,00

Vermogen
Het kalenderjaar 2014 zijn de kosten ruim € 6000,- hoger geweest dan de baten. Dit resulteert in
de afname van het werkkapitaal. Dit kunt u weer teruglezen in de exploitatierekening.
Het vermogen bestaat daarnaast uit: gestort kapitaal: door de deelnemende parochies ingelegd
kapitaal.
Daarnaast houden we een reserve aan voor noodhulp.
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Kortlopende schulden
Betreft betalingen in 2015 voor het boekjaar
2014. Naast de bankkosten zijn de donaties aan
het verzorgingshuis de Groenelaan, in het kader
van de actie van de diaconale zondag.
De donatie aan het Jeannette Noëlhuis betreft
onze afspraak van onze jaarlijkse ondersteuning
gedurende 5 jaar.
Tot slot de afrekeingen van onze kerst-enveloppenactie en twee verrekeningen van ons project
Mee-eten op afstand.

kortlopende schulden
bankkosten Rabo (Aug)

18,28

bankkosten ING (4e kwart 2014)

30,70

donatie Groenelaan

1.129,03

donatie Jeannette Noëlhuis

1.000,00

verrekenen enveloppen

1.855,00

verrekenen mee-eten

88,62

verrekenen mee-eten

530,42
€ 4.652,05

exploitatie Caritas Amstelland

baten

lasten

2014

2013

2014

2013

mee-eten op afstand

3.935,00

4.225,00

mee-eten op afstand

9.394,95

7.115,85

bijdragen locaties

6.160,00

6.160,00

enveloppen kerstactie

5.405,00

4.573,95

collecten

2.356,44

2.922,00

noodhulp

2.115,00

4.586,50

donaties

4.426,57

1.600,00

159,00

294,00

collecte Zonnehuis

611,63

giften

2.135,00

1.150,00

rente

1.182,76

655,37

extra uitbetaling Homburg

638,03
16.407,23

afdracht Bisdom
beheerskosten
resultaat

15.724,00

934,11

207,40

-6.027,40

-2.653,70

16.407,23

15.724,00

toelichting exploitatierekening: baten
Mee-eten-op afstand en giften
De opbrengsten betreffen inkomsten uit giften van
parochianen voor Caritas Amstelland en mee-eten op
afstand.

bijdragen locaties
Van de deelnemende locaties heeft de H.Geest en de
Titus Brandsma is € 1540,- ontvangen. Van de Augustinus en Urbanus Bovenkerk wordt dit nog verwacht.

rente en extra uitbetaling Homburg
Door de toename van de uitstaande bedragen op de
spaarrekeningen is in 2014 ook meer inkomsten uit
rente gerealiseerd.
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opbrengsten uit collecte

diaconaal weekend
Augustinus

545,24

H.Geest/Urbanus

928,28

Titus Brandsma

714,41

gebedsweek vd Eenheid
168,51
€ 2.356,44

rente
ASN over 2014

508,76

Rabo over 2013

407,74

Rabo over 2014

266,26
€ 1.182,76
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toelichting exploitatierekening: lasten
mee-eten op afstand

mee-eten op afstand
€ 9.394,95

De uitgaven zijn fors toegenomen. Het aantal
ontvangers is in de laatste maand van 2014
teruggebracht.

kerstenveloppen
€ 5.405,00

donaties
De opbrengsten van de diaconale zondag zijn
bestemd voor de activiteitenbegeleiding in
het Zonnehuis en de Groenelaan. Behalve de
opbrengst van de collecte van de gebedsweek
van de Eenheid welke samen met de PKN is
bestemd voor het Henriëtte Tubmanhuis heeft
Caritas Amstelland nog eens € 1000,- geschonken.

noodhulp
Fillipijns gezin

800

Iraaks gezin

815

gedetineerde

300

alleenstaande

200
€ 2.115,00

afdracht Bisdom
€ 159,00

kosten betalingsverkeer
Door de overdracht van de rekeningen van de
Augustinus, zijn er dit jaar voor 3 rekeningen
kosten gemaakt. Pas na de wijziging van de
tenaamstelling van de betaalrekening Caritas
Amstelland en de kennisgeving aan de parochianen, konden deze worden opgeheven.

donaties
Jeannette Noëlhuis

1.000,00

Henriëtte Tubmanhuis

1.168,51

Groenelaan

1.129,03

Zonnehuisgroep

1.129,03
€ 4.426,57

beheerskosten
kosten betalingsverkeer

289,71

kaarten week vd Eenzaamheid

181,50

overig

462,90
€ 934,11
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