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BALANS  

  

  

  

Activa      

  

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden  0.00   

Debiteuren  0.00   

Saldo NL33RABO0154904678  173.16   

Saldo Kas  0.00   

    _____________  

    173.16  

  

  

Passiva      

VREEMD VERMOGEN      

Crediteuren  0.00   

Leningen en schulden  0.00   

ONDERNEMINGS-VERMOGEN      

Reserveringen  0.00   

Eigen vermogen  173.16   

    _____________  

    173.16  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

VERLIES- EN WINSTREKENING  
  

  

  

Bruto winst      
Eigen bijdrage (ouders van) deelnemers  4005.00    

Klusvergoeding NLdoet  800.00    

    _____________  

Bruto winst    4805.00  

      

Kosten      

Accountant- & administratie  109.66    

Bankkosten  141.61    

Contributies & abonnementen  1075.75    

Personeel / Inhuur  3209.98    

Kantoorbenodigdheden  6.95    

huur accommodatie en paarden  900.00    

opknappen accommodatie  800.00    

vrijw illigersvergoeding  1153.74    

Reclame & advertenties  12.81    

Relatiegeschenken  329.00    

Verzekeringen  433.69    

    _____________  

Totaal Kosten    8173.19  

    _____________  

Netto resultaat   -3368.19  

  

  

  

  

  

  

  



Toelichting 

 

Zoals u wellicht op zult merken zit er een redelijk verschil in de jaarrekening van 2015 ten  

opzichte van 2014 met betrekking tot de inkomsten en uitgaven. Dit heeft meerdere  

oorzaken. Oprichtster Anne Lankester heeft zich in 2015 (tijdelijk) voor onbepaalde tijd 

teruggetrokken. Haar taken moesten worden overgedragen en dat heeft enige tijd in 

beslag genomen. Verder was er op locatie Zwolle een geschil tussen de huurder en 

verhuurder, waardoor wij als derde partij, helaas minder gebruik hebben kunnen maken 

van deze locatie. Wij hebben hierdoor minder trajecten kunnen verzorgen en daarom ook 

minimaal gelden proberen te werven. De uitgevoerde trajecten in 2015 zijn grotendeels 

door de gemeenten gefinancierd. Gemeenten betalen rechtstreeks uit naar de 

professionals die Paardkrachtig inhuurt voor het verzorgen van de trajecten. Hierdoor zijn 

deze inkomsten / uitgaven niet zichtbaar op de jaarrekening. U kunt over dit alles 

uitgebreider lezen in het jaarverslag van 2015. 

 

In 2016 komt er weer een positief jaar aan voor Paardkrachtig, waarbij de trajecten weer 

voor alle aanmelders beschikbaar zal zijn, of middels financiering vanuit de jeugdwet, 

zorgverzekeringswet of via gelden die geworven zijn via Paardkrachtig bij fondsen en 

stichtingen, dit voor de kinderen waarvan de ouders financieel onvoldoende 

draagkrachtig zijn. Daarnaast hebben we de locatie Zwolle vervangen door de locatie 

Wapenveld (vanaf 1 juli 2016) zodat de continuïteit van onze hulpverlening gegarandeerd 

is. 2015 was een boeiend en leerzaam jaar ook voor Stichting Paardkrachtig als 

organisatie. Met ingang van 2016 loopt alles weer soepel als voorheen en zijn we vroeg 

begonnen met de werving om nog meer kinderen te kunnen helpen.   

  
  


