
Jaarcijfers 2020 Stichting Ons Huis Culemborg

Overzicht uitgaven en inkomsten

Realisatie 2020 Realisatie 2019
Uitgaven

Retraites
Gebedsavonden
Stiltecentrum Oase
Ondersteuning derden
Boekje Clary

Totaal uitgaven

€ 200,00 € 867,66
€O,OO € 0,00

€ 525,00 € 465,00
€ 0,00 € 596,80
€O,OO -€ 29,00

€ 1.842,34 € 501,35
€ 2.867,26 € 2.406,22
€ 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.361,89 € 615,52

€ 177,24 € 151,44

€ 8.473,73 € 7.074,99

Bestuurskosten
Autokosten
Onbelaste vergoedingen
Kantoorkosten / website
Verzekeringen

Inkomsten

Individuele gesprekken
Privegebruik auto
Rente / bankkosten
Donaties / Schenkingen

Totaal inkomsten

€ 148,00 € 73,00
€ 1.000,33 € 1.399,02

-e 133,07 -€ 112,63
€ 25,00 €O,OO

€ 1.040,26 € 1.359,39

-€ 7.433,47 -€ 5.715,60Resultaat

8alansgegevens

ABN/AMRO 54.85.94.201 € 492,48 € 1.178,24
ABN/AMRO 60.53.12.931 € 47.560,80 € 54.057,60
Vooruit ontvangen €O,OO € 0,00
Nog te betalen €259,04 € 0,00
Nog te ontvangen € 10,00 € 1,87

Resultaat lopend jaar -e 7.433,47 -c 5.715,60

Kapitaal per 1 januari c 55.237,71 € 60.953,31
Kapitaal per 31 december €47.804,24 € 55.237,71

Controleberekening € 7.433,47 € 5.715,60



Toelichting op Jaarcijfers 2020

Vanwege enerzijds Corona en anderzijds onze interne bezinning
op hoe we de retraites willen voortzetten, is er dit jaar alleen

Retraites individuele ondersteuning geleverd.

Gebedsavonden In 2020 waren er geen aparte kosten voor de gebedsavonden.
In 2019 is Stiltecentrum Oase in Bon Vie in Culemborg gesloten. Er
wordt nu maandelijks ruimte gehuurd in de Christelijk
Gereformeerde Kerk in Parijsch. Vanwege Corona is dit afgelopen

Stiltecentrum Oase jaar vaak niet doorgegaan.
Ondersteuning derden Er is alleen een individule retraite ondersteund.
Boekje Clary Er zijn dit jaar geen boekjes van Clary meer verkocht.

De bestuurskosten zijn dit jaar vooral de kosten voor de
verschillende ontmoetingen en het bezinningsweekend van het
'Ons Huis team' dat zich bezint op de wijze waarop het werk van

Bestuurskosten Ons Huis zal worden voortgezet.
Autokosten Vanwege de leeftijd van de auto stijgen deze kosten.

Er zijn dit jaar geen onbelaste vergoedingen aan het bestuur
Onbelaste vergoedingen verstrekt en ook geen gerelateerde donaties ontvangen.

De kantoorkosten zijn wat hoger door o.a. nagekomen kosten van
Kantoorkosten / website vorig jaar en een bijdrage voor de laptop van Riene.

We krijgen inmiddels geen enkele rente meer van de bank zodat
Rente / bankkosten deze post vooral de bankkosten betreft.


