
Financiën
Beloningssysteem
Hieronder wordt uiteengezet hoe en of er beloningen worden uitgekeerd door stichting het Turfhuus.

Bestuur
Het bestuur ziet af van een beloning en draait de stichting volledig op het hart voor de zorg.

Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van de stichting, zowel de chauffeurs als de vrijwilligers die ondersteunen bij de

uitjes en activiteiten, bieden wij een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding zal niet meer bedragen

dan 150,- euro per maand en is afhankelijk van de inzetbaarheid van de vrijwilligers.

Prognose  2022
Dit jaar is ons startjaar. We hebben dus nog geen duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven.

We verwachten aan de hand van onze doelstellingen dat deze er als volgt uit gaan zien:

Verwachte Inkomsten en baten:

Donaties en giften: 20.000,-
Fondsen: 8.000,-

Totaal: +28.000,-

Verwachte uitgaven en lasten:
Bus voor vervoer 15.000,-
Verzekering bus 1.200,-
Benzinekosten 3.800,-
Uitjes 3.000,-
Activiteiten 2.000,-
Vrijwilligersvergoedingen 1.000,-
Promotiemateriaal voor donateurs 2.000,-

Totaal: -28.000,-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten: 0,-
Exploitatieresultaat 0,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Jaarrekening
De jaarrekening, balans en het jaarverslag zijn in 2023 beschikbaar, aangezien we in 2022 starten met

het werven van inkomen.

We presenteren voorgaande stukken en het beleidsplan elk jaar op onze website.



Vermogensbeheer
Wij houden een administratie bij, hieruit blijkt in ieder geval het volgende:

- welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat

geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het

vermogen van de instelling is.

- De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling

van de Stichting.

- Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten.

Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de

jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar

opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed

middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt

een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.


