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Toelichting:
Algemeen
De stichting heeft in 2017 voor een totaal bedrag van € 29.597,20 aan donaties ontvangen. Het
grootste deel daarvan is binnengekomen via de doneerknop onder aan de nieuwsbrieven, via
Qantani/Molly. De donaties die zijn geoormerkt voor de WG Financiële Educatie (FinEdu) zijn
afkomstig voor verrichte werkzaamheden en gedeclareerde kosten die vervolgens door de
betreffende vrijwilligers zijn geschonken aan OnsGeld. Het positief saldo van het juli-congres in het
Delamar theater is door Delamar geschonken aan OnsGeld.
Het totaal aan uitgaven in 2017 bedroeg € 46.917,08. Daarmee heeft de stichting over 2017 een
negatief resultaat behaald van € 16.762,81. Dit bedrag is in mindering gebracht op het vermogen van
de stichting dat daarmee op 31-12-2017 daalt tot € 10.223,01.
De ontvangsten en betalingen in het kader van het bordspel MoneyMaker zijn afgezonderd op een
separate balansrekening. Het saldo van deze rekening is in het najaar overgeboekt naar de
rechthebbenden rechtspersoon MoneyMaker Coöperatief cv. Er zal nog een afsluitende betaling
moeten plaatsvinden van € 135,83 te ontvangen door de stichting ter afronding van de overdracht.
Toelichting op de Balans per 31-12-2017:
-

Debiteuren: het betreft hier de onderhuur (Common Easy) voor de maand december 2017
Crediteuren: het betreft rekeningen voor uitbesteedde werkzaamheden verricht 2017 en betaald
in januari 2018.

Toelichting winst- en verliesrekening 2017:
-

-

De uitbestede werkzaamheden - totaal voor € 33.964 incl. BTW - hebben betrekking op
werkzaamheden verricht door resp. Eleanet bv (technisch-inhoudelijke ondersteuning) ,
CiderSolutions (ICT) en Frealise (coördinatie- en websitevernieuwing).
Het OnsGeld team heeft niet formeel vastgelegd wat haar relatie is met de bijeenkomsten van
‘Ons Systeem’. Ons Systeem onderhoudt zelf een kleine kas voor haar eten gerelateerde
inkomsten en uitgaven. Een aantal deelnemers heeft echter zijn pizza-bestellingen betaald door
overmaking van het bedrag van hun bestelling op de OG rekening, terwijl de bestellingen deels
per paypall zijn betaald. Het positieve saldo van € 507,07 is als inkomsten voor OnsGeld geboekt.

Balans 2017 - Stichting Ons Geld

Omschrijving
Bank Triodos
Paypall
Debiteuren
Vermogen OG
Crediteuren
MM-bordspel

31-dec

1-jan

12.799,10
315,04
180,60

62.747,24
2.377,08

31-dec

1-jan

10.223,01
3.207,56

26.985,82
11.221,03
26.917,47

13.430,57

65.124,32

135,83
13.430,57

65.124,32

