
Jaarrekening 2016 Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

Resultatenrekening 

Inkomsten Realisatie 2016 Begroot 2016 Realisatie 2015 

Rente op spaartegoed € 294 € 250 € 368 

Gebruikersvergoeding Buurtmoestuin € 310 € 250 € 210 

Giften Particulieren € 7.055 € 10.000 € 7.661 

Giften organisaties en bedrijven € 7.721 € 15.000 € 7.345 

Opbrengst collecte, giftenbox en markten € 324 € 7.500 € 2.951 

Fellowship of the Least Coin bijdrage € 0 € 0 € 4.565 

Gift Diaconie Parkstraatgemeente € 4.500 € 0 € 4.000 

Bijdrage gemeente Nijmegen huurkosten € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Stichting Steunfonds Vrouwen renovatie huis € 0 € 0 € 45.187 

Stichting Abdo € 0 € 0 € 13.832 
 

   
Totaal inkomsten € 35.204 € 48.000 € 101.119 

Aanvulling tekort uit eigen vermogen stichting 
€ 0 € 3.713 € 0 

Totaal inkomsten € 35.204 € 51.713 € 101.119 

  
  

Uitgaven Realisatie 2016 Begroot 2016 Realisatie 2015 

Huisvesting  
  

Huur € 16.223 € 15.622 € 15.636 

Water, gas en elektriciteit € 3.061 € 6.000 € 4.332 

Klein inventaris € 597 € 600 € 299 

Klein onderhoud pand € 818 € 1.000 € 542 

Renovatie huis  € 2.451 € 0 € 25.133 

Internet huis € 615 € 600 € 580 

Belastingen € 471 € 750 € 841 

  
  

Totaal huisvesting € 24.236 € 24.572 € 47.363 

  
  

Opvang  
  

Leefgeld € 4.085 € 4.240 € 3.720 

Huishoudgeld € 1.321 € 1.200 € 1.108 

Medische kosten € 1.372 € 1.650 € 1.080 

Totaal opvang € 6.778 € 7.090 € 5.908 

  
  

Activiteitenprogramma en begeleiding  
  

Individuele begeleiding € 25 € 250 € 0 

Creatief programma materialen € 443 € 500 € 459 

Moes- en siertuin € 128 € 500 € 525 

Gezondheidsvoorlichting, materialen € 75 € 300 € 0 

Fietsles € 558 € 250 € 325 

Taalactiviteiten € 45 € 500 € 499 

Zwemmen, sport en beweging € 822 € 750 € 250 

Openbaar vervoer € 4.128 € 3.400 € 4.510 

Ontwikkelingsondersteuning vrouwen € 0 € 0 € 119 

Juridische kosten € 572 € 2.000 € 1.629 

Andere uitgaven ten behoeve van vrouwen € 34 € 250 € 10 

Totaal kosten activiteiten € 6.830 € 8.700 € 8.326 

  
  



Deskundigheidsbevordering € 0 € 1.000 € 173 

Activiteiten ten behoeve van vrijwilligers € 935 € 500 € 672 

Presentje/waardering vrijwilligers € 2.037 € 2.000 € 2.400 

Vergoeding reiskosten vrijwilligers € 208 € 1.000 € 1.190 

Onkostenvergoeding coördinatoren € 2.250 € 0 € 0 

Totaal kosten vrijwilligers € 5.430 € 7.300 € 4.435 

    

Totaal activiteiten en begeleiding € 12.260 € 13.200 € 12.761 

  
  

Fondswerving  
  

PR en voorlichtingsmateriaal € 0 € 750 € 0 

Fondswerving en donateursactiviteiten € 150 € 650 € 279 

Totaal fondswerving € 150 € 1.400 € 279 

  
  

Organisatie  
  

Bankkosten € 236 € 100 € 43 

Communicatie: telefoon, televisie, website € 264 € 400 € 208 

Kantoormaterialen € 0 € 250 € 94 

Totaal organisatiekosten € 500 € 750 € 345 

  
  

Subtotaal  € 43.924 € 47.012 € 66.656 

Onvoorzien 10% (bate in 2016)  € 0 € 4.701 € 0  

  
  

Totaal kosten € 43.924 € 51.713 € 66.656 

 
  

  

Resultaat  -  € 8.720 € 0 € 34.463 

 
Bestemming Resultaat 
  

  

Vrije reserve  - € 4.854   

Bestemmingreserve renovatie huis 2016   - € 3.866   

Totaal resultaat 2016 - € 8.720   

 

 

Balans (x 1€) 

Activa   Passiva   

 31-12-2016 31-12-2015  31-12-2016   31-12-2015 

Liquide middelen     77.027      105.425  Vrije reserve         60.510             65.364 

Nog te ontvangen bedragen   330    0  Bestemmingsreserve         16.188            20.054 

                     Nog te betalen bedragen              659             19.597  

   Vooruitontvangen bedragen                       0                 410 

      77.357       105.425          77.357       105.425 
 
 

  



Toelichting jaarrekening 2016 

In het boekjaar 2016 hebben we door de voortdurende inzet van de vrijwilligers en de financiële steun 

van organisaties en particuliere donateurs 16 vrouwen kunnen opvangen. Er zijn voldoende middelen 

bijeen gebracht via subsidies en giften om de activiteiten te kunnen uitvoeren en onze buffer te kunnen 

behouden om de continuïteit van het Wereldvrouwenhuis te kunnen waarborgen. In 2015 is een zeer 

genereuze eenmalige gift van de Stichting Steunfonds Vrouwen ontvangen. In overleg met deze 

stichting is een deel van deze gift in 2015 gebruikt voor een grote renovatie van het Wereldvrouwenhuis. 

De werkzaamheden van deze renovatie zijn in 2016 voortgezet. Per balansdatum is er een resterende 

bestemmingsreserve voor renovatiewerkzaamheden beschikbaar van €16.188. Deze zal de komende 

jaren aangewend worden voor eventuele benodigde verbeteringen aan het Wereldvrouwenhuis. Vanaf 

2017 zal er ook gebruik gemaakt worden van het nieuwe Tuinhuis voor oude vrouwen met een zware 

zorgvraag. Vanwege de verwachte kosten voor het inrichten en verbouwen van dit nieuwe huis, is het 

van belang om over voldoende reserves te kunnen beschikken. Om de continuïteit van de activiteiten 

van het Wereldvrouwenhuis te waarborgen, terwijl de inkomsten tamelijk onzeker zijn, is een eigen 

vermogen wenselijk van minimaal €25.000. Het bestuur is verheugd dat de huidige reserve ruimer is 

dan deze €25.000, vanwege de verwachte stijging in de kosten in 2017 in verband met het nieuwe huis. 

De stichting is er wederom in geslaagd om de uitgaven laag te houden door zoveel mogelijk gebruik te 

maken van gratis ter beschikking gestelde producten. Ook is er door onze vrijwilligers extra aandacht 

besteed aan verantwoord gebruik van gas, elektriciteit en water door de vrouwen, waardoor deze kosten 

zijn afgenomen. Er is slechts 1,5% (2015: 0,9%) van de uitgaven besteed aan overhead (fondswerving 

en organisatie). De kosten voor openbaar vervoer zijn hoger dan verwacht. Daarnaast is er door het 

bestuur besloten om aan de coördinatoren een onkostenvergoeding te verlenen, vanwege de grote 

hoeveelheid tijd die door hen aan het Wereldvrouwenhuis besteed wordt. 

In 2016 ontvingen we wederom een grote bijdrage van de Gemeente Nijmegen die ons ondersteund 

heeft in de te betalen huur voor het Wereldvrouwenhuis. Daarnaast ontvingen we financiële steun van 

Diaconie Parkstraatgemeente, Inner Wheel Nijmegen, het Cellenbroederenhuis, SKG College van 

Diakenen Protestantse Gemeente Arnhem, het Verband en vele andere organisaties. Tevens ontvingen 

we wederom vele giften van particulieren en steun in natura. De opbrengsten van de collecte zijn lager 

dan in 2015, omdat er dit jaar geen collecteweek is gehouden. 

Kascontrolecommissie 

De kascommissie bestaande uit Harm van den Broek en Petra Ybeles-Smit heeft de jaarrekening 2016 

gecontroleerd en goedgekeurd.  


