Financieel overzicht 2019
Voor een gedetailleerd financieel overzicht over 2019 wordt verwezen naar de bijlage bij dit
jaarverslag/financieel verslag, zoals dat in de (digitale) bestuursvergadering (ivm corona-crisis) van
15 april 2020 door het bestuur is vastgesteld en goedgekeurd.
De kascommissie, bestaande uit dhr F. Aarts en Mw S. Bloemert van RC Heerlen hebben de financiële
stukken over 2019 op 29 april 2020 goed bevonden en de penningmeester J.A. Cremers decharge
verleend over het boekjaar 2019.
Hieronder staan de meest belangrijke bedragen afgerond verder beschreven.
De inkomsten in 2019 beliepen in totaal €15.042,69 voor het overgrote deel bestaande uit ontvangen
donaties van leden van de RC Heerlen en een klein bedrag aan rente.
De uitgaven in 2019 bedroegen €14.949,49, bestaande uit giften aan de verschillende organisaties en
personen conform de doelstelling van de stichting. Tevens staan eind 2019 voor €7.000 nog
toezeggingen open die in 2020 en nadien nog uitbetaald dienen te worden.
De onkosten van de stichting bedroegen in 2019 €193,84, bestaande voornamelijk uit bankkosten
(€136,14) en afscheidskado voor vertrekkende bestuursleden (€57,70).
Het eigen vermogen van de Frans Gijzelsstichting bedroeg per 31-12-2019 € 34.769 (ultimo 2018
€33.526).
Eind van elk financieel jaar wordt getracht om minimaal een financiële reserve te houden van een
bedrag ongeveer gelijk aan het voorafgaande jaarlijkse donatiebedrag van de leden van Rotaryclub
Heerlen, dat over 2019 €14.790 was (2018 was dit €19.140).
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Frans Gijzelsstichting te Heerlen op
15 april 2020.

EWA van den Berg,
Voorzitter

JG Hoekstra,
Secretaris

JA Cremers
Penningmeester
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Bijlage: STAND per 31 december 2019: Financieel Overzicht FGS 2019

Inkomsten & Uitgaven
INKOMSTEN
donaties mbt 2018*
donaties mbt 2019**
donaties mbt 2020***
rente inkomsten
totaal inkomsten

Giften betaald in 2019

€ 700,00
€ 14.340,00
€ 0,00
€ 2,69
€ 15.042,69

UITGAVEN
onkosten
-€ 193,84
program voorgaande jaren
-€ 150,00
giften 2019 program
-€ 14.605,65
totaal uitgaven
-€ 14.949,49
Saldo inkomsten & uitgaven
VERMOGEN
Bank tegoeden
saldo RC ING *977
saldo spaarrek ING *977
totaal
toezeggingen
Eigen vermogen

€ 93,20

Toegezegd voorgaande jaren (2017/2018) en uitbetaald 2019
15DV7 Keep the Heartbeat Going
€ 150,00
€ 150,00
Toegezegd en uitbetaald 2019
Rotary Foundation 2018/2019
€ 2.005,65
Rotary Handicamp (GTJ Bucker)
€ 650,00
Landgraafs Mannenkoor St Joseph
€ 300,00
St Vrienden van Catharinaschool
€ 3.000,00
Interservice Golftoernooi 2019
€ 450,00
Stichting Vier het Leven
€ 1.500,00
St Warm Hart voor Malawi
€ 1.000,00
Stichting Farsleben Foundation
€ 1.000,00
Stichting Don Bosco Missie Procuur (Pater D. €Zwarthoed)
2.200,00
St. Verpleeghuis Bergweide prieeltje
€ 2.500,00

€ 36.393,95
€ 5.375,11
€ 41.769,06
-€ 7.000,00
€ 34.769,06
€ 14.605,65
Toezeggingen (nog niet uitbetaald)
12 DV4 Vrienden van Mikumi, skills lab 2017 € 5.000,00
15 DV11 Vrienden van Mikumi, skills lab 2017€ 2.000,00

* donaties mbt 2018
ontvangen in 2017
ontvangen in 2018
ontvangen in 2019
totaal

€ 750,00
€ 17.690,00
€ 700,00
€ 19.140,00

** donaties mbt 2019
ontvangen in 2018
ontvangen in 2019
totaal

€ 450,00
€ 14.340,00
€ 14.790,00

***donaties mbt 2020
ontvangen in 2019
totaal

€ 0,00
€ 0,00

€ 7.000,00
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