
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019                      
 
1. Algemeen 

1.1. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
1.2 Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin het is gerealiseerd en wordt bepaald als het verschil 
tussen de opbrengsten uit exploitatie van het theehuis en fondswerving en de kosten/lasten over het jaar. 
 
2. Toelichting Balans per 31 december 2019 

2.1.  Materiële vaste activa. 
Het opgenomen bedrag aan inventaris en inrichting betreft de boekwaarde van een 3-tal schilderijen die in 
2009 aan het theehuis zijn geschonken door de kunstschilder Dirk Beintema. 
Op de activa wordt niet afgeschreven. 
 
2.2. Kortlopende vorderingen. 
Betreft in 2020 ontvangen bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2019. 
 
2.3.       Liquide middelen. 
De Depositorekening is opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de Rekening Courant. 
 
2.4. Kortlopende schulden. 
Betreft in 2020 betaalde bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2019. 
 
 
3. Toelichting Baten en Lasten 2019 
 
Baten: 
3.1.       Ontvangen giften & donaties. 
Er is dit jaar aan bijzondere donaties een bedrag van € 2100,- ontvangen. De rest bestaat uit opbrengst uit 
het giftenpotje in het Theehuis. 
 
3.2.       Exploitatieopbrengsten Theehuis. 
De opbrengst van consumpties in het Theehuis is dit jaar fors gestegen. Dit is verklaarbaar door het feit dat 
er 2037 betalende bezoekers zijn geweest t.o.v. 1518 in het jaar 2018. 
 
Lasten: 
3.3.        Bestuurskosten 
De bestuurskosten zijn gemaakt t.b.v. de vrijwilligers die tijdens een gezellige bijeenkomst zijn bijgepraat 
over het jubileum. 
 
3.4.        Publiciteit en PR-kosten: 
De kosten hiervan zijn iets hoger door eenmalige hogere computerkosten. 
 
3.5.        Voorraden cq inkopen Theehuis. 
Door een veel grote omzet zijn de inkoopkosten hoger. 
 
3.6.         ALZ en WLD   
De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen door een optreden bij wereldlichtjesdag van een zanger. 
 
3.7.         Kosten vrijwilligers  
De kosten zijn hoger ivm maaltijdskosten tijdens de eindejaarsbijeenkomst van vrijwilligers die wat duurder 
uitviel in verband met het jubileumjaar. 
 
Pieter Poelstra, penningmeester Stichting Theehuis Leeuwarden 



 
 
 
 


