
Stichting Prinsjesdagviering - Jaarrekening 2020
Staat van baten en lasten  (in euro’s) 

 2020
werkelijk

 3.325

5.500

7.340

0

1.150

17.315

440

0

0

Huur/krachtstroom/geluidsverst. (2020 : altern. viering) 1.000

Presentaties, muziek (2020 : altern. viering excl. filmpjes) 6.857

Filmpjes 9.000

0

Overige kosten (gedeeltelijk altern. viering) 731

18.028

-713

  

TOELICHTING  :

Bestuur (secretariaat, representatie, e.d.)  

Pomotie : flyers, website, etc

Totaal lasten

SALDO BATEN & LASTEN

Participatie scholen

BATEN

Logistiek en catering

Bijdragen participanten

Fondsenwerving - overige fondsen

Giften (incl. collecte)

Fondsenwerving - subsidie gem Den Haag 

Overige baten 

Totaal baten

LASTEN

1.  Algemeen : De jaarrekening  van de Stichting is een staat van baten en lasten.  Er is geen officiele balans 
omdat er feitelijk geen activa zijn (behoudens enkele nog niet ontvangen contributies van participanten, die 
geboekt worden in het jaar van ontvangst, zie punt 2) en ook geen schulden per het einde van een jaar. In 2020 
zijn twee posten wel geboekt maar nog niet gerealiseerd, zie punt 2 en 3.
NB : Doordat de viering in de Grote Kerk niet kon doorgaan ( "Troonrede" in Grote Kerk)  alsmede door de 
beperking a.g.v. de maatregelen "Corona" is een Alternatieve Viering georganiseerd in de St. Jacobuskerk.  De 
huur daarvan was bescheiden en er waren geen kosten voor logistiek en catering.

2.  Baten : Aan achterstallige contributies 2020 is nog te ontvangen € 1.550. De post fondsenwerving bevat een 
subsidie van de gemeente Den Haag 2020 ad € 5.500 (op 18 januari 2021 ontvangen; vertraging door Corona) 
alsmede de restbetaling van 10% mbt subsidie gem DH 2019 (geboekt onder overige baten). De overige fondsen 
betreft een subsidie van min. BZK ter dekking kosten Alternatieve Viering. 

3.  Lasten : In de jaarrekening  zijn de bestuurlijke en secretariele kosten verantwoord in één post bestuur. 
Mbt participatie scholen is in 2020 zijn door Verus geen kosten in rekening gebracht.
De post promotie betreft kosten van flyers e.d. , waarvoor geen kosten in rekening zijn gebracht. 
De post huur/krachtstroom/geluidsapparatuur betreft alleen de huur van de St Jacobuskerk (alternatieve 
viering). 
De post Logistiek en catering betreft kosten m.b.t. meubilair en catering; in 2020 geen kosten. 
De post Presentaties en muziek betreft kosten voor presentaties, vnl. de kosten van grote digitale schermen voor 
maximale zichtbaarheid van de presentaties in de hele kerk alsmede kosten regie en uitvoering muziek.
De post filmpjes betreft de kosten voor tevoren opgenomen filmpjes door Nachtzon Media, die in de 
Alternatieve Viering zijn geprojecteerd op digitale schermen, als bijdrage van de 10 participanten.
Overige kosten zijn kleine kosten voor bank , security management, ehbo, e.d. 

Den Haag, 29 januari 2021.


