
 
 

 

Financieel jaaroverzicht 2018 SLC 

 

In onderstaand overzicht is het financiële resultaat weergegeven van de Stichting 

LevenseindeCounseling betreffende het boekjaar 2018. De cijfers zijn afgerond ter 

verbetering van de leesbaarheid. 

  

De balans is tevens uit deze cijfers te lezen omdat SLC een heel enkelvoudige 

administratie kent. Er zijn geen overlopende posten, vorderingen of schulden. Ook de 

fiscus heeft geen rol in de administratie.  

De stichting heeft uit donaties 2890 euro ontvangen. Bovendien is ons een groot legaat 

geschonken wat onze bewegingsruimte vergroot. Voor beiden zijn we heel dankbaar; het 

vergroot onze bewegingsruimte.  

Het gaf ons de gelegenheid om de open dag ruim te organiseren, uiteraard binnen de 

financiële grenzen die er zijn. Dat is terug te zien in het overzicht waar we flink meer 

uitgegeven hebben dan begroot was.  

 

Jaarlijks maakt SLC tevens een begroting voor 3 jaar. Een en ander bedoeld om 

activiteiten in te plannen en trends te ontdekken in de financiële geldstromen. Telkenmale 

worden deze cijfers aangepast vanuit financiële input en voortschrijdend inzicht.   

 

 

 Inkomsten  Uitgaven 

BEGROOT ONTVANGEN BEGROOT UITGAVEN

 Donaties 2500 2890  Bestuur 200 1122

 Legaten 0 5000  Beheer 200 620

 Divers 0  Counselors 150 0

 Deskundigheidsbev 100 0

 PR  1000 1967

 Overig 0 0

 Totaal 2018 2500 7890  Totaal 2018 1650 3709

Beginsaldo Bank 5448,90

 Toelichting posten: 9629,13

 Bestuur 

 Beheer 

 Counselors 

 Deskundigheidsbev 

 PR  

 FINANCIEEL JAAROVERZICHT SLC 2018

 uitgaven tbv vergaderingen zoals huur, consumpties, reiskosten 

 uitgaven tbv website, overhead stichting, klachten conform protocol 

 declaraties van counselors conform protocol 

 uitgaven tbv gasten, consumpties 

 uitgaven tbv promotiemateriaal 

Eindsaldo Bank



 
 

 

 

In deze begroting wordt uitgegaan van een vaste bron van inkomsten van donateurs. 

Bovendien is het voornemen om per twee jaar een bijenkomst te houden voor 

belangstellenden, zoals ook gedaan in 2018 maar dan meer bescheiden van opzet. De groei 

van de overige posten hebben te maken met verwachte prijsstijgingen voor de diverse aan 

SLC te verlenen diensten.  

 

 

Het Bestuur SLC 

 

 

Inkomsten Uitgaven

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Donaties 2000 2000 2000 Bestuur 800 800 800

Legaten ed 0 0 0 Beheer 300 350 350

Divers 0 0 0 Counselors 150 150 200

Deskundigheid 100 150 200

PR 300 600 300

Overig 0 0 0

Totaal 2000 2000 2000 1650 2050 1850

Toelichting posten:

Bestuur  uitgaven tbv vergaderingen zoals huur, consumpties, reiskosten

Beheer  uitgaven tbv website, overhead stichting, klachten conform protocol

Counselors

Deskundigheid

PR  uitgaven tbv promotie en promotiemateriaal

 uitgaven tbv gasten, consumpties

BEGROTING SLC DRIE JAAR

 declaraties van counselors conform protocol


