Financiële verantwoording over 2016
Staat van baten en lasten van 31-12-2016

Baten
betalingen gemeente
terugbetaling
drukkosten FNV
donaties leden

Totaal

Lasten
530 drukwerk
65 kosten site
2470 fractieoverleg
scholing
evenementen
cadeautje
vergoeding
gemeente
bankkosten
TTIP
manifestatie
voordelig saldo
3065 Totaal
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De stichting heeft een RABO-bank rekening:
Saldo 1-1-2016
€ 1639
Saldo 31-12-2017
€ 2398
Toelichting op de baten
Het totale bedrag van donaties is bij elkaar gebracht door 8 verschillende leden.
De betalingen van de gemeente bestonden uit totaal € 530. Dit was € 30 voor een terug betaling van
scholingskosten van 2015 en een voorschot voor fractiekosten die we in 2016 zouden gaan maken.
De drukkosten van de FNV is een bedrag dat BBL heeft voorgeschoten voor een FNV actie en
naderhand heeft terug gekregen.
Toelichting op de lasten
De kosten van de site zijn gemaakt voor 2 sites, namelijk voor de BBL site en voor een tijdelijke site
genaamd BOP (bijstandsondersteuningspunt). Deze laatste is weer uit de lucht.
Er zijn 2 scholingsmomenten geweest die samen € 403 hebben gekost.
Er zijn 2 ontspannen ontmoetingsmomenten geweest waar alle leden gevraagd werden om andere
geïnteresseerde mensen mee te nemen.
De gemeente heeft in 2015 een voorschot voor fractiekosten en scholingskosten gegeven van € 1500.
Na berekening van alle kosten bleek er maar € 433 aan fractiekosten gemaakt te zijn. Daarom
moesten we het resterende voorschot van € 1077 terug storten.
Balans per 31 december 2016
Activa
Liquide middelen op de bank € 2398

Passiva
Eigen vermogen

€ 2398

Toelichting
BBL heeft geen spaarrekening, contant geld of andere bezittingen. We hadden eind 2016 een eigen
vermogen van € 2398. Dat is het bedrag wat op de bankrekening stond op 31 december 2017. Deze
reserves kunnen goed gebruikt worden als we in maart 2018 aan de gemeenteraadsverkiezingen mee
gaan doen.

