
 

Balans 2017 
 

1-1-2017 31-12-2017

Activa

Te ontvangen bedragen 0,00 0,00

Spaarrekening 14.762,29 20.765,86

Kas 0,00 0,00

Betaalrekening 1.738,59 324,36

16.500,88 21.090,22

Passiva

Algemene reserve 12.151,99 12.151,99

Reservering Project Revisie Locomobiel 4.348,89 5.652,39

Lening 0,00 0,00

Te betalen bedragen 0,00 0,00

Saldo baten -/- lasten 2017 0,00 3.285,84

16.500,88 21.090,22  
 
 

Toelichting op de balans 
 
Er is een revisie uit te voeren aan de stoomlocomobiel; hier is eind 2015 / begin 2016 mee 
gestart. Er zullen nog aanvullende werkzaamheden moeten worden gedaan. Voor de 
financiering van deze revisie zullen fondsen worden aangeschreven en giften bij sponsoren 
worden gevraagd. In 2014 is hier al een begin mee gemaakt.  
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Staat van baten en lasten over 2017 
 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Het bedrag aan donaties is met 155 euro verhoogd. 
Aan Postma is voor het weer terugbrengen naar Rasquert van de locomobiel een bedrag  van 
181,50 euro betaald. Dit bedrag is onttrokken aan de Reservering Project Revisie 
Locomobiel.  
Door inzet van een aantal vrijwilligers is 1.485 euro aan extra giften voor de revisie van de 
locomobiel ontvangen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reservering voor het Project Revisie 
Locomobiel. 
Aan schroot is dit boekjaar meer ontvangen door het opruimen van de schuur van één van 
onze bestuursleden.  
De bijzondere kosten bestaan uit de kosten voor de vrijwilligersactiviteit en de afrekening 
van het stro. De opbrengst van het stro is verantwoord bij de post vergoeding 
demonstraties. 
 
Het saldo baten -/- lasten na toevoeging/onttrekking aan reserveringen van 3.285,84 euro 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  
 

Baten

Vergoeding demonstraties 2.265,80

Donaties 1.090,00

Giften Project Revisie Locomobiel 1.485,00

Diverse inkomsten 49,29

Inzameling schroot 3.498,87

Rente spaarrekening 3,57

8.392,53

Lasten

Huur loods 750,00

Verzekeringen en contributie SWC Nederland 1.228,43

Bijzondere kosten 486,75

Diverse kosten incl. bankkosten 1.156,51

Revisie locomobiel 181,50

3.803,19

Saldo baten -/- lasten 4.589,34

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Onttrekking aan Res. Project Revisie Locomobiel 181,50

Toevoeging aan Res. Project Revisie Locomobiel -1.485,00

Saldo na toevoeging/onttrekking aan res. Proj. Revisie Loc. 3.285,84


