
 Financiële verantwoording 2019 Bedragen Bedragen afgerond in € 100  

Baten 2019 2018 2017 2016 

Bijdragen leden 26.600  29.500 28.500 24.300 

Bijdragen medebewoners 37.700 35.100 39.000 29.400 

Ontvangen giften 6.300 1.200 2.000 17.800 

Rente 0 100 300 500 

Totaal baten (a) 70.600 65.900 69.800 72.000 

     

Lasten     

Huisvestingskosten (1)     

Onderhoud 4.200 2.100 2.400 9.900 

Belastingen en verzekeringen 1.300 1.000 1.000         
1.200 

Afschrijvingen 300 300 300 500 

Huren 17.700 17.500 17.400 17.300 

Schoonmaakartikelen 300 400 500 400 

Energiekosten 10.600 5.200 8.200 8.800 

Totaal huisvestingskosten (1) 34.400 26.500 29.800 38.100 

     

Directe kosten (2)     

Huishouding 8.200 9.600 9.100 9.800 

Was 300   500 500 300 

Ontspanning 1.400 1.100 700 1.400 

Boeken en studiekosten 200 500 900 900 

Reiskosten 0 100 100 200 

Totaal directe kosten (2) 10.100 11.800 11.300 12.600 

     

Algemene kosten (3)     

Kapel 0 100 200 0 

Telefoon 1.300 1.200 1.200 1.200 

Abonnementen en contributies 700 900 900 700 

Representatie 900 800 200 800 

Administratie 100 100 0 0 

Diverse kosten 500 300 700 600 

Totaal algemene kosten (3) 3.500 3.400 3.200 3.300 

     

Betaalde giften (4) 6.000 4.300 9.500 500 

     

Totaal kosten (b=1+2+3+4) 54.000 46.000 53.800 54.500 

Expoitatieresultaat (a – b) 16.600 19.900 16.000 17.500 

Toelichting bij de cijfers  

 De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn van 2019. In de andere kolommen 

kan de lezer de financiële ontwikkelingen 2016-2018 volgen. 

Cijfers zijn maar cijfers. Ze geven wel aan dat de Wonne Almelo zichzelf kan be-

druipen  (wij ontvangen geen overheidssubsidies en zijn ook niet afhankelijk van 

structurele giften). Maar cijfers zeggen niets over het feitelijk reilen en zeilen van 

de Wonne. Niet over het vele werk dat door tijdelijke bewoners, vrijwilligers en 

kerngroep wordt verricht om zo’n groot  huishouden draaiend te houden. En ze-

ker niet over het enthousiasme en de inzet van al die mensen, die iets van hun 

tijd, aandacht, deskundigheden en vaardigheden aan de Wonne geven. 

Wij zijn blij dat de financiële administratie al sinds het begin wordt ondersteund 

door de Nederlandse Kapucijnen. Hier in huis worden de boeken  bijgehouden 

door onze vrijwilligers Ada en Bert, die ook de cijfers hiernaast op een rijtje heeft 

gezet. 

Enkele opmerkingen bij de cijfers 

a. Bij de baten zie je in 2019 verschillen met 2018, die allemaal hun reden heb-

ben. De verminderde bijdragen van kerngroepsleden hebben vooral te ma-

ken met de wisselende inkomsten van Daniëlle en haar pelgrimstocht. De 

bijdragen van medebewoners zijn omhoog gegaan, omdat wij in 2019 rela-

tief veel mensen hadden met een inkomen hoger dan de bijstandsuitkering . 

b. De ontvangen giften zijn hoger door een aantal giften rondom ons 25-jarig 

jubileum, en door 2 grotere giften van bedrijven (Riwald en Enrichment 

Technology). 

c. Bij de lasten valt een hoger bedrag op bij ‘onderhoud’, veroorzaakt door 

schilderwerk en een nieuwe wasmachine. 

d. De grote schommelingen in energiekosten in de afgelopen 3 jaar hebben 

o.a. te maken met teruggaaf energiebelasting, die niet altijd in het boekjaar 

binnenkwam. 

 


