
Naam: Stichting Adora

RSIN / fiscaal nummer: 75.27.287

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Adora verzorgt 2 x per maand ( zaterdagmiddagen )activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Hiervoor maken we gebruik van een ruimte in een gemeenschapshuis "De Moerkoal",
waarvoor huur betaald wordt.

Inkomsten zijn afkomstig van de contributie van de leden, subsidie van de gemeente en vrije giften.
De post "vrije giften" is erg variabel. De leden betalen €50,- per seizoen. ( September t/m Juni )
Momenteel heeft Adora 23 leden, de grootte van de groep is vrij constant.

Ook bij de uitgaven hebben we vaste kosten en variabele kosten. Vaste kosten zijn de huur van de
Moerkoal, variabele kosten zijn de onkosten per clubmiddag en de vergoeding voor de vrijwilligers.

De onkosten die tijdens een clubmiddag gemaakt worden zijn: - Koffie en thee ( Dit wordt door de
verhuurder verzorgt ) - Aanschaf materiaal voor invulling clubmiddag ( b.v. knutselmateriaal,
voedselwaren) - Onkosten speciale clubmiddagen zoals Sinterklaas, Carnaval, Uitstapje. Dit zijn
middagen die wat meer kosten met zich meebrengen dan de gebruikelijke middagen.

In de Moerkoal hebben we een eigen opbergruimte, waar we veel materiaal op kunnen slaan. Er
hoeft daardoor niet voor iedere clubmiddag nieuw materiaal aangeschaft te worden. Materiaal wat
niet gebruikt is ( overschot ) tijdens een clubmiddag, wordt opgeslagen in de kast tot het een andere
keer weer van pas komt.

Aan het eind van het seizoen krijgen alle leden een clubblad mee naar huis. De kosten hiervoor zijn
verwerkt in de onkosten clubmiddagen.

Per seizoen vergaderen we 6 x bij een van de vrijwilligers thuis, hieraan zijn geen kosten
verbonden.

Het geld wordt beheert door de penningmeester, jaarlijks vindt er een kascontrole plaats door 2
andere vrijwilligers.

Het beloningsbeleid:

De vrijwilligers ontvangen €1,50 per aanwezige clubmiddag ter vergoeding van kosten. Bij max.
aanwezigheid is dat € 33,- per seizoen. Reiskosten die men maakt buiten de clubmiddagen om,
mogen gedeclareerd worden. Hier wordt echter weinig gebruik van gemaakt. Het bestuur ontvangt
geen andere beloning dan de overige vrijwilligers.



Balans 2017:

Inkomsten:
Contributie leden
Subsidie van Gemeente
Giften

€ 1250,00
€ 320,00
€ 1094,00

Totaal:

Uitgave:

€ 2664,00

Huur clubhuis de Moerkoal
Onkosten clubmiddagen
Onkosten vergoeding vrijwilligers

€ 2008,97
€ 4576,75
€ 281,50

Totaal: € 6867,22

Balans € -4203,22

Het afgelopen jaar zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten.
( De inkomsten uit contributie zijn niet eens dekkend om de huur te betalen )
Door ontvangen giften in het verleden, is het saldo nog steeds positief.


