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Inleiding 
De Stichting Vrienden van de Jessehof is 13 maart 2013 formeel opgericht door het ondertekenen van de 

statuten bij de notaris. Tegelijkertijd is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld. 

Het tot stand brengen van de Stichting was een initiatief van het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal 

Centrum De Jessehof. Bedoeling was om een mogelijkheid te creëren voor individuele personen, bedrijven en 

organisaties om activiteiten van De Jessehof financieel te steunen door vriend, donateur of sponsor te worden. 

Dit Financieel Jaarverslag geeft de financiële situatie weer per 31 december 2013, en legt verantwoording af 

over de – uiterst geringe – financiele activitieten van de Vriendenstichting in 2013, haar eerste bestaansjaar.  

Balans per 31 december 2013 

DEBET CREDIT 

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 

31-12-2013 Inkomsten uit giften € 136,85 31-12-2013 Bankkosten € 58,74 

   31-12-2013 Vermogen € 78,11 

 Totaal € 136,85  Totaal € 136,85 

Vermogenspositie 

Vermogen per 13 maart 2013  (oprichtingsdatum) € 0.00 

Vermogen per 31 december 2013 € 78,11 
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Rekening en verantwoording over 2013 
In het jaar van oprichting heeft de Stichting nauwelijks financiële transacties uitgevoerd, mede doordat het 

aanvragen en verkrijgen van een rekening enige tijd in beslag heeft genomen. Ook zijn er nog geen gerichte 

wervingsacties richting (toekomstige) sponsoren  geweest, omdat het wervingsmateriaal nog niet gereed was. 

In feite hebben we 1 bijdrage ontvangen en alleen uitgaven gehad die samenhingen met het openen en hebben 

van een bankrekening. 

De kosten voor de oprichting en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn voldaan door de Stichting De 

Jessehof, zodat deze niet ten laste zijn gekomen van de Vriendenstichting. 

 

Inkomsten Uitgaven 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

Inkomsten uit giften € 136,85 Bankkosten € 58,74 

  Batig Saldo € 78,11 

Totaal € 136,85 Totaal € 136,85 

 


