
Financieel verslag  

In dit verslag vindt u de financiële verantwoording van Stichting BAZES over het afgelopen jaar 

(september 2021 tot september 2022). 

 

Balans 

 
 

Toelichting balans 

 

Werkwijze stichting 

De Stichting heeft geen winstgevend oogmerk. De opbrengsten uit een jaar worden jaarlijks geheel 

geschonken aan een goed doel, afgezien van een aantal onkosten. De onkosten worden zo laag 

mogelijk gehouden, om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het goede doel. Zie de 

resultatenrekening voor de precieze bedragen.  

 

De balans is opgesteld naar 14-10-2022, dit is de datum waarop de laatste transactie voor de donatie 

heeft plaatsgevonden.  

 

Activa 

Debiteuren van de Maripaangroep zijn zo aangegeven vanwege het feit dat de Maripaangroep haar 

opgehaalde bedrag direct heeft gestort aan op goede doel.  

Het bedrag op de bank is het gehele bedrag wat wij voor de stichting hebben opgehaald.  

 

Passiva 

Naast een kleine reservering voor de bank kosten, is het gehele opgehaalde bedrag gereserveerd 

voor Stichting Present ten behoeve van Project Kinderkamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultatenrekening 

 

 

 

Toelichting resultatenrekening  

 

Inkomsten 2021-2022 

In de resultatenrekening zijn contributies, donaties, inzamelingsacties en opbrengsten van de 

evenementen verantwoordelijk voor een bedrag van € 16.674,17. Dit betreft het volgende: 

- Contributies. 

De acht aangesloten studentenverenigingen en Contractus hebben ieder een bedrag 

geschonken.  

- Verschillende inzamelingsacties en donaties. 

De opbrengsten uit collecte lopen, het plaatsen van emballage boxen, donaties, persoonlijke 

schenkingen en overige acties.  

- Evenementen. 

De opbrengsten uit de georganiseerde evenementen. 



Uitgaven 2021-2022 

Aan onkosten voor de stichting is € 2.272,28 besteed. Dit betreft het volgende: 

- Vaste uitgaven. 

Kosten voor het aanhouden van de bankrekening. 

- Variabele uitgaven. 

Het promotiemateriaal van de Stichting. 

- Onkosten omtrent de georganiseerde activiteiten. 

Resultaat en bestemming 2021-2022 

Het gehele resultaat, met aftrek van de genoemde uitgaven, heeft de Stichting gedoneerd aan 

Stichting Present, ten behoeve van Project Kinderkamer. Dit komt neer op een bedrag van  

€14.401,89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


