
BALANS JOHANNES STICHTING 2014   

   2014  2013 

   €  € 

Vlottende activa    

 Vorderingen 3.720  20.682 

 Liquide middelen 42.974  45.463 

   46.694   66.145 

        

Totaal activa 46.694  66.145 

        

Eigen vermogen      

  Algemene reserve 27.605  25.371 

  Resultaat boekjaar 9.114  2.234 

   36.719   27.605 

        

Schulden op korte termijn 9.975   38.540 

        

Totaal passiva 46.694  66.145 

        
 
RESULTATENREKENING JOHANNES STICHTING 2014  

    

 Begroting Realisatie Realisatie 

 2014 2014 2013 

   €   €   € 

BATEN    

Baten eigen fondswerving 50.000 56.486 50.041 

Resultaat beleggingen  110 524 

Overige baten en lasten  4.630 2.817 

Som der baten 50.000 61.226 53.382 

     

LASTEN     

     

Besteed aan doelstelling     

     
Johannesacademie 4.600 7.334 1.089 

Johannes Internationaal 0 -810 7.159 

LVW 7.100 10.764 7.168 

Personeelskosten 7.100 7.704 8.318 

Bijdrage KSU 2.000 2.000 2.000 

Bijdrage Willibrordushuis 10.000 10.000 9.110 

Vriendenbrief 8.500 6.114 7.628 

Ziektekostenverzekering - - 1.939 

Familiedag 500 - - 

Onvoorzien 2.700 - - 

 
Totaal besteed aan doelstelling 39.800 47.106 44.411 

     

Kosten beheer en administratie 7.500 5.006 6.737 

     

Som der lasten 50.000 52.112 51.148 

     

Resultaat 0 9.114 2.234 
 

    

   



    
 
 
 

TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2014 

 

Balans 

 

Vorderingen 

De vorderingen ultimo 2014 bestaan voornamelijk uit een vordering op het Willibrordushuis in Den 

Haag. 

 

Schulden op korte termijn 

De schulden op korte termijn betreffen schulden aan de Katholieke Studentenparochie in Utrecht en 

het Willibrordushuis die inmiddels zijn betaald. 

 

Resultatenrekening 

 

Baten € 61.226 (2013: € 53.382) 

In 2014 waren de giften hoger dan begroot en hoger dan in 2013. Daarmee is de daling in 2013 ten 

opzichte van 2012 weer ten goede gekeerd. In 2014 was ook sprake van een incidentele bate. 

Hierdoor zijn de baten in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013 en iets hoger dan begroot.    

 

Besteed aan doelstelling € 47.106 (2013: € 44.411) 

De baten zijn op de volgende wijze besteed aan de doelstelling van de Johannes Stichting: 

 JohannesAcademie: dit betreft de kosten minus deelnemersbijdragen en specifieke giften voor 

cursusavonden, studiedagen, retraites en vormingsweekenden in Nederland; 

 JohannesAcademie Internationaal: dit betreft de terugbetaling van reiskosten van een 

internationale jongerenbijeenkomst in Wenen in 2013, die helaas buiten ons toedoen is 

afgelast. Er hebben in 2014 geen internationale bijeenkomsten plaatsgevonden. 

 LVW: dit betreft de kosten minus deelnemersbijdragen en specifieke opbrengsten van de 

activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. In 2014 waren dat onder ander de volgende 

activiteiten: het Bergkamp, Ardennenkamp, Duinenkamp, survivalkamp en weekenden met de 

Kleine Karavaan. Met name de kosten van het Bergkamp en het Ardennenkamp waren hoger 

dan begroot. 

 Personeelskosten: dit betreft de kosten van de medewerkster van het secretariaat van de 

Johannes Stichting/ LVW. 

 Bijdrage KSU: Overeenkomstig de begroting 2014 is een bijdrage van € 2.000 verstrekt aan 

de Katholieke Studentenparochie in Utrecht die aan de broeders is toevertrouwd. 

 Bijdrage Willibordushuis: Zoals afgesproken in de begroting 2014 is een bijdrage verstrekt aan 

het Willibrordushuis van € 10.000.  

 Vriendenbrief: de Johannes Stichting brengt vier maal per jaar een vriendenbrief uit om de 

mensen die verbonden zijn met de broeders en zusters van Sint Jan te voeden en op de 

hoogte te houden van de activiteiten.  

 

Kosten beheer en administratie € 5.006 (2013: € 6.737) 

De kosten betreffen met name de huurkosten en promotiekosten.  



 

Resultaat 

In 2014 is een positief resultaat gerealiseerd van € 9.114. Het bestuur van de Johannes Stichting 

heeft besloten dat voor zover het eigen vermogen meer dan € 25.000 bedraagt het meerdere wordt 

uitgekeerd aan de twee priorijen in Utrecht en Den Haag. Overeenkomstig heeft het bestuur besloten 

€ 11.719 uit te keren aan de priorijen.  

 
Broeders en bestuur zijn de donateurs zeer erkentelijk voor hun gebed en gaven om zo het werk van 

de Johannes Stichting mogelijk te maken. 

 


