Stichting

Verslag van activiteiten en
financiële verantwoording 2012

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2012
Op 7 november 2012 is Stichting De Grote Prijs opgericht. De Grote Prijs 2012 had toen al
plaatsgevonden. Feitelijk heeft de stichting in 2012 dus geen productie uitgevoerd. De uitgeoefende
activiteiten in 2012 hebben zich beperkt tot de feitelijke oprichting, financiële inrichting, bestuurlijke
inrichting en het opstellen van het beleidsplan 2013. Ook is direct de ANBI-status aangevraagd omdat
dit fiscale voordelen biedt voor donateuren van De Grote Prijs.
Doordat De Grote Prijs een Stichting is geworden, kan zij ook aanspraak maken op een subsidie van
Gemeente Heerhugowaard. De afgelopen jaren zijn de kosten van Cool (met name huur tijdens
uitvoering en ongebruikte dagdelen) zeer hard gestegen. De Grote Prijs probeert deze kosten d.m.v.
sponsoring en subsidies zo min mogelijk door te laten werken in een hogere kaartprijs. Medio 2012
heeft De Grote Prijs de subsidie aanvraag bij Gemeenste Heerhugowaard gedaan, vooruitlopend op
de oprichting van de stichting. Na oprichting van Stichting De Grote Prijs heeft Gemeente
Heerhugowaard op 28 december 2012 een subsidie van EUR 1500,- gehonoreerd voor de jaren 2013
– 2016.

Financiële verantwoording 2012

Toelichting op de balans en verlies & winst rekening
A. Balans
Op 7 november is Stichting De Grote Prijs opgericht. Alle aanwezige middelen op de ING
rekening en contanten zijn daarmee als startkapitaal in de stichting ingebracht. In 2012 is één
rekening per abuis dubbel overgemaakt. Dit zorgde voor een negatief saldo crediteuren van
EUR 95,28.
B. Verlies & winstrekening
In de laatste maanden van het jaar heeft De Grote Prijs kosten aan de oprichting gehad
(notariskosten) en de nieuwjaarskaarten verstuurd. Er zijn meerdere vergaderingen geweest,
zowel voor de oprichting, samenstelling van het beleidsplan alsook de voorbereidingen van
de 2013 Grote Prijs productie. Ook is de rekening van onze webhosting binnengekomen.
Bovenstaande dubbel geboekte rekening en de afrekening van onze SMS-inkomsten zorgden
voor een verlies van EUR 126,54.

