
Baten en Lasten Jaaroverzicht   Jaar  2020     

Baten   Lasten     

Eten en drinken € 1.008,12 Eten en drinken   € 948,85 

Donaties € 1.450,34 Kantoorartikelen   € 141,66 

Overige baten € 853,38 Interieurverzorging   € 10,36 

    Reclame   € 150,72 

    Activiteiten   € 254,54 

    Materiaal   € 9,54 

    Covid 19 maatregelen   € 1.551,17 

    Onkosten vrijw/Bestuur   € 29,83 

    Overige lasten   € 526,57 

          

Totaal Baten € 3.311,84 Totaal lasten   € 3.623,24 

 

Financieel jaaroverzicht Stichting Lonely Lochem 
Het jaar 2020 is voor de Stichting financieel een zwaar jaar geweest. 

Dit kwam vooral door alle aanpassingen die we moesten aanbrengen in onze ruimten om weer 

verantwoord open te kunnen met de nieuwe covid19 maatregelen. 

We zijn dit jaar gestart met een saldo van € 751,36 

Totaal baten dit jaar:  € 3.311,84 

Totaal lasten dit jaar: € 3.623,24 

Winst/Verlies dit jaar: € -311,40 

Eten en drinken 
Wat eten en drinken betreft hebben we dit jaar voor het eerst geen verlies gedraaid op deze post.  

De totale baten zijn € 1.008,12 en de totale lasten € 948,85. Een totale winst van € 59,27,-.  

Dit komt vooral omdat we dit jaar geen kerst diner, paaslunch etc. hebben gehouden. Hierop draaien 

we altijd verlies. 

Donaties 
Dit jaar hebben we € 1.450,34 aan donaties ontvangen. Hieronder vallen: eenmalige donaties, vaste 

donaties van onze donateurs en de opbrengsten van de giftenpot. Met deze donaties hebben wij dit 

jaar van allerlei activiteiten kunnen organiseren maar ook de organisatie financieel gezond kunnen 

houden.  

Overige baten 
We hebben in totaal € 853,38 ontvangen aan overige baten. Hieronder valt ook de éénmalige 

subsidie van de gemeente om onze locatie corona Proof te maken. Onder de post overige baten 

vallen ook de vergoedingen die wij ontvangen aan geretourneerde producten.  

Kantoorartikelen 
Dit jaar hebben we € 141,66 uitgegeven aan kantoorartikelen. Denk hierbij aan ansichtkaarten, 

postzegels, pennen, inktcartridges voor de printer, papier etc. 



Interieurverzorging 
Dit jaar hebben we € 19,81,- uitgegeven aan interieurverzorging. Denk hierbij aan lampen, 

schoonmaakmiddelen etc. De kosten hiervoor waren laag aangezien we weinig gebruik hebben 

gemaakt van de ruimten.  

Reclame 
Aan reclame hebben we dit jaar € 150,72 uitgegeven. Hieronder vallen de kosten voor de website, 

betaalde facebookadvertenties, flyers etc. Alles om onze doelgroep te bereiken. 

 

Activiteiten 
We hebben dit jaar € 254,54 uitgegeven aan activiteiten. We hebben onder andere via youtube een 

aantal maanden LoLo’s uurtje met muziek en leuke spellen georganiseerd. De prijzen die mensen 

konden winnen met de bingo of de quiz vallen onder onder andere onder deze kosten. Ook moesten 

we muziek rechten betalen om muziek uit mogen zenden. Verder vallen hieronder ook de kosten van 

ons Netflix en Spotify account.  

Covid19 maatregelen 
Om weer open te kunnen moesten we veel aanpassen aan onze ruimten om deze ‘’Corona proof’’ te 

maken. We hebben onder andere in het toilet de kraan en verlichting moeten voorzien van een 

sensor. Ook hebben we een zeeppomp en twee desinfectie pompen en een ventilatie systeem aan 

moeten schaffen.  

De totale lasten waren €1.551,17,-  

De gemeente Lochem heeft hiervoor een eenmalige subsidie uitgekeerd van €800,-.  

Het heeft de stichting zelf in totaal €751,17- gekost. 

Voor een kleine stichting als Lonely Lochem een flink bedrag. 

Onkosten vrijwilligers 
In totaal hebben we in totaal € 29,83 aan onkostenvergoeding uitgekeerd aan vrijwilligers. Dit ging 

dan vooral wanneer ze voor Lonely Lochem extra moesten rijden.  

Overige lasten 
Aan overige lasten hebben € 526,57 uitgeven. Hieronder vallen de kosten van de bank en 

verzekeringen van de Stichting.  

 

 

Vragen over dit financieel jaarverslag of wil je graag de boekhouding inzien?  

Neem dan contact op met onze Penningmeester:  

 

Gerben te Hennepe 

06 43 70 11 25 

info@lonelylochem.nl 

 


