
 

Balans 2019 
 

1-1-2019 31-12-2019

Activa

Te ontvangen bedragen 0,00 0,00

Spaarrekening 26.117,97 39.170,79

Kas 0,00 0,00

Betaalrekening 461,57 403,36

26.579,54 39.574,15

Passiva

Algemene reserve 15.372,15 15.372,15

Reservering Project Revisie Locomobiel 11.207,39 11.642,39

Obligatielening t.b.v. Revisie Locomobiel 0,00 11.000,00

Te betalen bedragen 0,00 0,00

Saldo baten -/- lasten 2018 0,00 1.559,61

26.579,54 39.574,15  
 
 

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. 
In 2019 is een obligatielening uitgeschreven met een maximale inleg van € 20.000,=. Hiervan 
is per 31-12-2019 voor € 11.000,= uitgegeven aan obligaties. 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Het bedrag aan donaties is lager door opzegging en overlijden van donateurs. 
Er is € 435,= aan extra giften voor de revisie van de locomobiel ontvangen. Er zijn tot 31-12-
2019 220 obligaties van € 50 afgerekend. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de Reservering 
voor het Project Revisie Locomobiel. 
Aan schroot is dit boekjaar bijna € 1.700,= ontvangen.  
De bijzondere kosten bestaan uit de kosten voor de vrijwilligers barbecue, de kosten voor de 
vervangende locomobiel van de familie Pellikaan en de materialen voor het monteren van 
extra verlichting op de Dearborn na een waarschuwing bij een politiecontrole. 
 
Het saldo baten -/- lasten, na toevoeging/onttrekking aan reserveringen, van € 1.559,61 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

Baten

Vergoeding demonstraties 2.150,14

Donaties 1.035,00

Giften Project Revisie Locomobiel 435,00

Verkoop obligaties 11.000,00

Inzameling schroot 1.686,71

Rente spaarrekening 2,82

16.309,67

Lasten

Huur loods 750,00

Verzekeringen en contributie SWC Nederland 1.284,88

Bijzondere kosten 412,02

Diverse kosten incl. bankkosten 868,16

Revisie locomobiel 0,00

3.315,06

Saldo baten -/- lasten 12.994,61

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Onttrekking aan Res. Project Revisie Locomobiel 0,00

Toevoeging aan Res. Project Revisie Locomobiel -435,00

Toevoeging aan Obligatielening -11.000,00

Saldo na toevoeging/onttrekking aan res. Proj. Revisie Loc. 1.559,61


