
Baten en Lasten Jaaroverzicht         

Baten   Lasten     

Eten en drinken € 995,01 Eten en drinken   € 974,11 

Donaties € 1.389,96 Kantoorartikelen   € 18,92 

Overige baten € 23,44 Interieurverzorging   € 206,23 

    Reclame   € 146,76 

    Activiteiten   € 100,06 

    Materiaal   € 22,94 

    Covid 19 maatregelen   € 54,44 

    Onkosten vrijw/Bestuur   € 0,00 

    Overige lasten   € 600,07 

          

Totaal Baten € 2.408,41 Totaal lasten   € 2.123,53 

 

Financieel jaaroverzicht Stichting Lonely Lochem 
Vergeleken met vorig jaar zijn we er financieel gezien weer aardig bovenop gekomen. We zijn het 

jaar 2021 gestart met een saldo van € 282,46 en hebben dit jaar afgesloten met een saldo van € 

567,34 

Totaal aan baten dit jaar:  € 2.408,41 
Totaal aan lasten dit jaar:  € 2.123,53 
Winst dit jaar:    € 284,88 
 
Dit jaar hebben we financieel gezien Positief afgesloten. Dit komt ook omdat we geen onverwachte 
kosten hadden. Vorig jaar was de grote financiële last de post Covid 19 maatregelen. Het aanpassen 
van de ruimten om met Lonely Lochem weer veilig open te kunnen en te voldoen aan de eisen, 
opgelegd door de overheid.  

Eten en drinken 
Net zoals vorig jaar hebben we dit jaar geen verlies gedraaid op eten en drinken.  

De totale Baten zijn € 995,01 en de totale lasten € 974,11. Een totale winst van € 20,90. Dit komt net 

zoals vorig jaar doordat we dit jaar geen kerst diner, paaslunch etc. hebben gehouden. Daarop 

draaien we elk jaar verlies.  

Donaties 
Dit jaar hebben we € 1.389,96 aan donaties mogen ontvangen. Onder de post donaties vallen 

eenmalige donaties en vaste donaties. Met deze donaties kunnen we extra activiteiten organiseren 

maar met deze donaties betalen we ook altijd de koffie, thee en lekkers voor op tafel. Dankzij deze 

donaties kunnen wij ook de kosten dekken die komen kijken bij het financieel houden van een 

stichting en het onderhouden van de locatie. Denk hierbij aan bankkosten, verzekeringskosten, 

schoonmaakmiddelen voor het onderhouden van de ruimte, machines etc.  

Overige baten 
We hebben in totaal aan overige baten € 23,44. Dit was een teruggave van de bank aan kosten. Dit was 

een tegemoetkoming van de bank i.v.m. de extra lasten die we als stichting hadden rondom de 

corona.  



Kantoorartikelen 
Dit jaar hebben we in totaal € 18,92 besteed aan kantoorartikelen. Dit jaar hebben we alleen batterijen en 

pennen aan hoeven schaffen. 

Interieurverzorging 
Dit jaar hebben we € 206,23 uitgegeven aan interieurverzorging. Hieronder vallen schoonmaakmiddelen, 

lampen onder. Dit jaar zijn deze kosten wat hoger dan andere jaren omdat we de voorraad hebben aangevuld 

en omdat we elke week bloemen kochten voor op de tafels. Onze gasten mochten dan de bloemen meenemen 

naar huis zodat zij nog wat langer konden genieten van deze bloemen.  

Reclame 
Aan reclame hebben we dit jaar in totaal € 146,76 uitgegeven. Dit jaar hebben we alleen reclame gevoerd via 

de website en facebook.  

Activiteiten 
Dit jaar hebben we € 100,06 uitgegeven aan activiteiten. Hieronder vallen ook de koffie, thee, melk, suiker, 

zoetjes, lekkers voor bij de koffie. Het kopje koffie en thee zijn bij Lonely Lochem altijd gratis, net zoals het 

lekkers wat op tafel staat.  

Covid19 maatregelen 
Dit jaar hebben we € 54,44 uitgegeven aan covid19 maatregelen. We hebben deze post nog laten staan omdat 

deze kosten er niet waren geweest zonder de covid19 maatregelen. Dit jaar hebben we nieuw hand 

ontsmettingsmiddel aangeschaft en weer een abonnement afgesloten voor het reserveringsprogramma.  

Onkosten vrijwilligers/bestuur 
Dit jaar hebben we geen onkosten gehad op deze post. Alle vrijwilligers hebben sint/kerstpakketje gehad. Deze 

producten zijn gehaald en betaald door iemand die graag anoniem wilt blijven. 

Overige lasten 
In totaal waren we € 600,07 kwijt aan Overige lasten. Onder overige lasten vallen dingen die niet weg te zetten 

zijn onder de andere posten. Hieronder vallen de bank en verzekeringskosten (€ 597,69) andere kosten waren 

de kosten van de Kamer van Koophandel.  

 

 

Dit is het financieel jaarverslag van het jaar 2021. 

Mocht je nog vragen hebben over dit financieel jaarverslag of wil je graag eens onze boekhouding inzien? 

Neem dan contact op met onze penningmeester: 

Gerben te Hennepe 

06 43 70 11 25 

info@lonelylochem.nl 

 


