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Financiën 
 
Hieronder volgt het eerste concept van de jaarrekening 2018 van stichting STER. Deze bevat een 
overzicht van de exploitatie en de balans van de STER. Deze versie is nog een concept-versie. 
 
In 2018 is een begroting opgesteld voor alle activiteiten, voor alle baten en kosten tezamen. In 2018 
werden de verenigingsactiviteiten en de verhuuractiviteiten in financiële zin niet gescheiden. 
In de begroting 2019 is die scheiding nu wel gemaakt; de begroting 2019 bevat per kostenpost een 
verdeling tussen AVIN en STER.  
 
Toelichting bij de concept – jaarrekening 2018   Download PD 
 
De exploitatie in 2018 is als geheel hoger uitgevallen doordat met name de catering circa € 60.000 
meer omzet draaide (dus hogere kosten en ook hogere opbrengsten). De AVIN heeft € 137.000 
bijgedragen. Dat was € 17.000 meer dan begroot (136.800 – 120.000). Het totale bedrag dat de 
AVIN in 2019 zal bijdragen wordt conform het meerjarenbeleid teruggebracht naar € 75.000. Dat is 
gelijk aan de vaste lasten die het gebouw minimaal kost wil het gebruikt kunnen worden. 
 
Opbrengsten 2018: 
 
Inkomsten uit exploitatie van € 62.365 zijn de opbrengsten uit de externe verhuur. 
Vergoeding woning: de eerste twee maanden zijn nog geïnd door stichting Euritmie. 
Bijdrage AVIN: € 137.000 – in feite is € 145.000 overgemaakt aan STER en is € 8.000 nog niet 
besteed en opgenomen als overlopend naar 2019. De bijdrage is hoger dan begroot doordat 
enerzijds het aantal beschikbare uren (formatie) niet toereikend bleek. Daarnaast heeft de AVIN een 
aantal investeringen (onder meer in de verwarming tbv energiebesparing) voor haar rekening 
genomen.  
 
Uitgaven 2018: 
 
Onder salarissen vallen ook de bijdragen ten behoeve van vrijwilligers.   
Bij de huisvestingskosten zijn ook de schoonmaakkosten van ruim € 9.000 opgenomen. 
 
 
Toelichting bij de begroting 2019     Download PDF 
 
In de begroting van 2019 is een splitsing aangebracht tussen de uitgaven en inkomsten voor de STER 
enerzijds en de uitgaven en inkomsten voor het Elisabeth Vreedehuis als verenigingshuis anderzijds. De 
STER maakt personeelskosten en exploitatiekosten en krijgt inkomsten uit externe verhuur. De STER 
begroot per saldo een plus van € 6.000. Daarmee legt zij dit jaar de basis voor een verdere groei in 2020. In 
de begroting dalen de personeelskosten en stijgen de inkomsten waardoor deze plus gehaald kan worden. 
 
De kosten voor het gebouw en de inventaris én de activiteiten van de vereniging worden begroot op € 81.000 
euro. Deze worden in 2019 door de AVIN, conform het besluit van 12 december 2016, gefinancierd 
enerzijds uit de bestemmingsreserve die daarvoor is gevormd en anderzijds uit dat wat de STER overhoudt. 
In 2019 wordt aan de bestemmingsreserve € 75.000 onttrokken, dus aanzienlijk minder dan in 2018 en in lijn 
met het overeengekomen beleid om dit bedrag in zeven jaar tot nul te reduceren zodat het huis op eigen 
benen komt te staan.  
 
De ledenactiviteiten zoals de wekelijkse ledengroep, het studiecentrum, de euritmie-repetities e.d. staan los 
van de verhuur door de STER. Voor de verenigingsactiviteiten worden vrijwillige bijdragen geïnd, waaruit 
ook andere kosten worden gedekt zoals vrijwilligersvergoeding en BHV-opleiding.  



 
Daarmee is de begroting 2019 dus in twee delen gesplitst en worden het verenigingsdeel en het verhuurdeel 
beter inzichtelijk gemaakt. Zo wordt ook duidelijk in welke mate het verhuurdeel bijdraagt aan het 
verenigingsdeel. Per saldo eindigt de begroting 2019 op nul: kosten en baten komen in evenwicht. 
 
De grootste post in de begroting betreft salarissen: € 124.000. Dit is minder dan de werkelijke kosten in 2018 
die € 160.000 bedroegen. Voor de STER gaat het om driekwart (€ 93.000) en omvat leiding, verhuur, 
ondersteuning, huismeester, administratie, café en horeca plus vrijwilligers. De AVIN neemt een kwart op 
zich (€ 31.000) voor coördinatie, ondersteuning en huismeester plus vrijwilligers. Daarnaast zijn er personele 
kosten voor pensioen, sociale lasten, scholing en verzuimverzekering. De directeur heeft geen dienstverband 
maar wordt ingehuurd. 
 
De begrote huisvestingskosten bedragen € 43.000. Dit is overeenkomstig de werkelijke uitgaven in 2018. 
Daaronder vallen afvalverwerking (€ 2000), energie/water (€ 12.000), onderhoud (€ 10.000; dit betreft onder 
meer de vleugels/piano's en vloeren); veiligheid (€ 6.000); schoonmaak (€ 10.000); verzekeringen (€ 3000). 
De begrote algemene kosten bedragen € 14.500. Daaronder vallen abonnementen en licenties, administratie, 
kantoorkosten, parkeren, communicatie, inrichting. 
 
 
 
 
 
 


