
	  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015   
STICHTING DE VLIEGENDE MEUBELMAKERS 

ALGEMEEN 
Wat zijn de grootste inkomsten en uitgaven van 2015? Als eerste is het goed om te 
melden dat de uitgaven die we doen voor 91,6 % besteed zijn aan de projecten 
(vakopleidingen en de zomerprojecten). Daarmee zijn de ANBI voorwaarden wat 
betreft overhead kosten ruimschoots behaald.  
 
SPECIFIEK 
De totale inkomsten en uitgaven zijn gedaald ten opzichte van 2014 ondanks dat 
we een even groot aantal zomerprojecten hebben uitgevoerd. Uit deze cijfers blijkt 
dat de zomerprojecten voor ons de grootste uitgave post zijn.  
 
De projecten bekostigen zichzelf nog niet en er is ca. 8.000,- extra nodig om ze uit 
te kunnen voeren. De donaties die we ontvangen van particulieren en bedrijven 
zijn nodig om de projecten uit te kunnen voeren. Zie het schema hieronder: 
 
Projecten    In   Uit 
Zomerprojecten algemeen  € 6.000,00 € 2.486,78 
India     € 1.542,36 € 3.150,00 
Sri Lanka    € 3.187,40 € 4.650,00 
Tanzania    € 3.638,00 € 6.455,00 
Uganda Hope North   € 1.600,00 € 5.572,56 
Uganda Hope North Matrassen € 1.278,86 € 1.850,00 
Uganda Pefo    € 1.479,00 € 2.820,00 
 
Vakopleidingen      € 928,82 € 3.423,71 
Spirit Meubel       € 850,00    €  100,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het aantal donaties is gegroeid en de overhead kosten gedaald. De groei van de 
donaties heeft met de groei van ons netwerk binnen de meubelbranche te maken. 
Stichtingen maar ook bedrijven hebben we aan ons kunnen binden doordat we ze 
actief hebben benaderd. En we hebben het geluk gehad dat Van Assem 
Interieurbouw hun 50 jarig jubileum hebben gekoppeld als goed doel aan de 
Vliegende Meubelmakers. Zie het kleine overzicht van de binnengekomen 
donaties. 
 
Donaties 2015  
5 euro actie     €  490,00  
Partner organisaties  € 7.613,40 
Jubileum Van Assem  € 2.674,00  
HvA sponsor actie  € 1.427,00  
Dinner Studio Schrofer     € 875,00  
Tour de France Wilma     € 327,56  
Overige donaties  € 1.627,75 
 
We zijn een gezonde stichting dankzij alle sponsoracties van onze deelnemers, 
vrijwilligers, vrienden en betrokken bedrijven rondom onze stichting. Dank jullie wel 
voor alle inzet en steun 
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Inkomsten en uitgaven 2015 2015 IN 2015 UIT 2014 IN 2014 UIT  
 

Zomerprojecten € 18.816,62  € 26.984,34  € 32.045,15  € 35.232,76  

Vakopleidingen € 1.778,82 €3.523,71 € 2.730,00 €  1.499,90 

Inkomsten en donaties € 14.965,31 € 0,00 € 12.475,52 € 0,00 

Overheadskosten VMM* € 0,00 € 2.333,44 € 870,00 € 4.294,85 

PR € 0,00 € 503,41 € 0,00 € 0,00 

Rente € 245,01 € 0,00 € 245,01 € 0,00 

 

TOTAAL 

 

€ 35.805,76 

 

€ 33.344,90 

 

€ 48.365,68 

 

 € 41.027,51 
 

Jaarsaldo + € 2.460,86      

(* De overheadkosten zijn 6,9 % van de totale uitgaven) 

  

 	  
 

Kasoverzicht 2015   
 

Saldo lopende rekening 31/12/2015     € 35.129,36   In kas 31/12/2015: 

Saldo spaarrekening 31/12/2015          €      812,89  € 35.942,25 
 

In kas 01/01/2015 € 33.464,89 In kas volgens FA: 

Jaarsaldo 2015 + € 2.460,86 €35.925,75 

 

KASVERSCHIL 

 

- € 16,50 

 


