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Financieel Verslag 2018 Stichting Safe Haven 
 

Resultaten Rekening over 2018 

 

 

Toelichting op de resultaten rekening 

Algemeen: 

De begroting voor 2018 ging uit van een hogere bezetting van het huis. Aangezien 2018 een opstart jaar was, 

bleek al snel in het jaar dat dit niet haalbaar was. Wat betreft de kosten bleken deze zeer goed ‘schaalbaar’ 

te zijn: onvolledige bezetting resulteert in veel lager dan begrote kosten. Per saldo zijn alle kosten gedekt en 

resulteerde een klein overschot op de begroting.  

 

Kosten: 

A. Facilitaire Kosten: betreft aanschaf van inventaris, kosten voor internet en onderhoudskosten 

Kosten

Begroting 

Heel 2018 realisatie

A. Facilitaire Kosten 4.750€                2.034€                 

A.1 Inrichtingskosten 2.500€                1.183€                 

A.2 Overige facilitaire kosten 2.250€                850€                     

Activiteiten

B. Opvang 20.169€              11.168€               

B.1 Huisvesting 13.819€              7.748€                 

B.2 Leefgeld 6.350€                3.420€                 

C. Trajectbegeleiding 7.945€                1.370€                 

C.1 Activiteitenkosten 5.800€                729€                     

C.2 Reiskosten 2.145€                641€                     

D. Noodfonds 1.500€                1.500€                 

D.1 Noodfonds 1.500€                1.500€                 

E. Organisatie 4.050€                2.674€                 

E.1 Organisatiekosten 4.050€                2.674€                 

Totaal lasten 39.314€              18.746€               

Opbrengsten

Giften 18.000€              21.557€               

Exploitatie overschot -21.314€            2.811€                 
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B. Opvang: onder deze post worden verantwoord de huur van het pand en het leefgeld voor de 

bewoners 

C. Trajectbegeleiding: kosten voor activiteiten en reiskosten van de bewoners 

D. Noodfonds: betreft geld dat is gereserveerd om acute, onverwachte uitgaven ten behoeve van de 

bewoners te kunnen betalen 

E. Organisatie: betreft kantoorkosten, bankkosten en administratiekosten. Deze kosten zijn min of 

meer vast. Doordat zowel de kosten als de opbrengsten lager waren dan begroot, kwam deze post 

boven de beoogde 10% van het totaal uit.  

Opbrengsten: 

Safe Haven wordt voor 100% gefinancierd door giften van Stichtingen, Kerken en Particulieren 

 

Balans per 31-12-2018 

 

 

Toelichting op de balans 

- Bank: saldo op de bankrekening van de stichting 

- Stichtingsvermogen: het vermogen van de stichting 

- Resultaat vorig boekjaar behoort tot het stichtingsvermogen 

- Noodfonds: dit is geld dat is gereserveerd om acute, onverwachte uitgaven ten behoeve van de 

bewoners te kunnen betalen 

- Exploitatie overschot: dit zal worden toegevoegd aan het stichtingsvermogen. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Per 31-12-2017 is de Stichting Safe Haven een huurovereenkomst aangegaan voor het huisvesten van 

bewoonsters aan de Achterweg 10 te Poortugaal.  

De huur bijdrage voor geheel 2018 betreft in totaal € 7490. De huur is jaarlijks opzegbaar. 

Bezittingen Schulden

Beschrijving Saldo Beschrijving Saldo

Bank 8.523€            Stichtingsvermogen 3.970€            

Resultaat vorig boekjaar 257€               

Noodfonds 1.484€            

Exploitatie overschot  €       2.811 

Totaal Activa  €       8.523 Totaal Passiva  €       8.523 


