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Balans 2016 
 

1-1-2016 31-12-2016

Activa

Te ontvangen bedragen 822,20 0,00

Spaarrekening 23.480,62 14.762,29

Kas 0,00 0,00

Betaalrekening 659,28 1.738,59

24.962,10 16.500,88

Passiva

Algemene reserve 10.818,30 10.818,30

Reservering Project Revisie Locomobiel 14.143,80 4.348,89

Lening 0,00 0,00

Te betalen bedragen 0,00 0,00

Saldo baten -/- lasten 2016 0,00 1.333,69

24.962,10 16.500,88  
 
 

Toelichting op de balans 
 
Er is een revisie uit te voeren aan de stoomlocomobiel; deze zal eind 2015 / begin 2016 
worden uitgevoerd. In 2017 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 2016 
 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Het bedrag aan donaties en giften is met bijna 100 euro verlaagd. 
 
Aan Jonker is een tweede termijn en kosten voor aanvullend onderzoek minus een 
eindafrekening van 955,95 euro, wegens het afbreken van de revisie, een bedrag  van 
9.794,91 euro betaald. Dit bedrag is onttrokken aan de Reservering Project Revisie 
Locomobiel.  
 
Aan schroot is dit boekjaar minder ontvangen vanwege de lage schrootprijs.  
 
De bijzondere kosten bestaan uit de aanschaf van binddraad, de aanschaf van banden en het 
gritstralen voor het zichtmachineproject. Deze laatste kosten zijn door Verhildersum 
terugbetaald. 
 
Het saldo baten -/- lasten na toevoeging/onttrekking aan reserves van 1.333,69 euro wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve.  
 

Baten

Vergoeding demonstraties 2.887,50

Donaties 935,00

Giften Project Revisie Locomobiel 0,00

Diverse inkomsten 29,54

Inzameling schroot 1.211,40

Rente spaarrekening 31,67

Retour van Verhildersum rev. zichtmachine 635,91

5.731,02

Lasten

Huur loods 750,00

Verzekeringen en contributie SWC Nederland 1.322,01

Bijzondere kosten 1.176,35

Diverse kosten incl. bankkosten 1.148,97

Revisie locomobiel 9.794,91

14.192,24

Saldo baten -/- lasten -8.461,22

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Onttrekking aan Res. Project Revisie Locomobiel 9.794,91

Saldo na toevoeging/onttrekking aan reserves 1.333,69


