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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

Aan het begin van het jaar 2022 was ons saldo € 3.224,72.  
Er is wederom een hoop gebeurd.  
We zijn bli j  te kunnen melden dat het eindsaldo wederom hoger l igt dan bij 
de start, € 6.354,32.  
Daarnaast staat er nog steeds 1500,01 op de spaarrekening waardoor er  
€ 7.854,33 aan financiële buffer is opgebouwd.  
Het afschrijven op de vaste activa ’s, de zonnepanelen de weckketel en 
toebehoren en de voedseldroger gaat door. Om nog meer oogst van fruit en 
kruiden te kunnen verwerken, hebben we een tweede voedseldroger 
aangeschaft. De afschri jving daarvan zal volgend jaar starten. Door deze 
aanschaf en door meer saldo is het stichtingskapitaal weer gestegen.   
Die staat nu op € 21.022,85. 
 
In het volgende deel vind u de financiële gegevens van de stichting.  
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BALANS EN RESULTATEN 
Zoals gezegd is steeds transparanter wat er aan inkomsten en uitgaven zijn geweest.  

De balans spreekt steeds meer voor zichzelf. Wat fijn is om te zien is dat we bijna een 

verdubbeling hebben van wat er op de rekening hadden staan. Hopelijk blijft deze 

stijgende tendens voortbestaan. Aan onze inspanningen zal dat niet liggen.  

Hieronder vind u de balans van 2022. 

 

 

Balans 2022 
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Uitleg bij de resultatenrekening 2022 
Al een paar jaar werkend met Moneybird worden we steeds handiger in toewijzen van 

inkomsten en uitgaven aan passende categorieën. Daardoor wordt ook de resultaten 

rekening nog beter en transparanter en geven goed zicht op onze financiële stromingen.  

Resultatenrekening 2022 
Pagina 1 

 
Pagina 2 
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BOEKHOUDING EN VERANTWOORDING 
Ook nu is het weer een levendig boekhouding met veel beweging van inkomsten en 

uitgaven. De groeipotentie heeft zich voortgezet en alles is goed overzichtelijk te zien en 

gekoppeld met de juiste facturen, bonnen en documenten. Zoals vorig jaar reeds gezegd, 

met elke uitbreiding komen er ook nieuwe kostenposten bij. Tot nu toe is het gelukt om de 

balans hiervan de positieve kant uit te laten gaan. Ondanks hogere kostenposten (incl. 

aflossing leningen) is het positief resultaat (mede in het licht van de slechte gezondheid 

van de voorzitter) indrukwekkend te noemen. De dank hiervoor gaat ook uit naar de 

secretaris Max Willemsma, die vele tandjes harder is gaan werken om de uitval van de 

voorzitter op te vangen.  

U kunt de balans en de resultatenrekening van 2022 ook inzien  

op de pagina van de stichting.  

 

 
Jo Bothmer 

Penningmeester Stichting Herkansing 

 

https://onskantelhuis.nl/stichting-herkansing/
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