
BALANS 
per 31 december 2017

Vlottende Activa 2017 2.016

Vorderingen 1.120 0

Liquide middelen 26.241 4.067

TOTAAL 27.361 4.067

Balans - Passief

Besteedbaarvermogen -4.750 -1.774

Vastgelegd  vermogen 26.851 5.841

kortlopende schulden 5.260 0

TOTAAL VERMOGEN 27.361 4.060

TOTAAL 27.361 4.060



EXPLOITATIEREKENING
2017 2016

Giften, vrienden van Aquero 21.010 1.770

Opbrengst uitvoering Maria passie 774 0

Koorgelden Maria Passion 1.200 2.580

22.984 4.350

Kosten fondsenwerving

kosten voorbereiding Maria Passion 4.325 3.534

overige kosten 419 731

kosten eigen organisatie 206 106

4.950 4.371

Resultaatbeleggingen

interest 0 7

RESULTAAT 18.034 -15

Resultaatbestemming

Ten gunste van Aquerofonds 21.010 1.770

Ten laste van vermogen -2.976 -1.785

18.034 -15



TOELICHTING

Balans
2017

Liquide middelen

ING-bank rekening courant 6.096

ING-bank , zakelijke spaarrekening 20.145

26.241

opbrengst utoering Drontenuitvoering December 1.120

saldo 31 december 2017 27.361

Besteedbaar vermogen

Het doelvermogen betreft dat vermogen waarmee het statutaire doel zal worden gerealiseerd, 

te weten om voor financieel minder draagkrachtige zieken een reis naar lourdes mogelijk te maken.

De stichting kan zelf evenementen organiseren waarvan de opbrengst het doel van de stichting ten goede komt.

In 2016 is de stichting Aquero gestart met "De Maria Passie', deze zal doorlopen tot 2019.

Nog een gedeelte van de lasten vallen  boekjaar 2017, terwijl de opbrengsten zullen doorlopen tot 2019. 

saldo 1 januari 2017 -1.774

afschrijving kaarsen

resultaat -2.976

saldo 31 december 2017 -4.750

Ten behoeve van het in de satuten opgenomen doel"het verwerven van financieele en andere middelen

om voor financieel minder draagkrachtige zieken een reis naar Lourdes mogelijk te maken', is het

Aquero fonds gevormd. 

Het verloop van het vastgelegd vermogen over het boekjaar is als volgt:

Aquero fonds

saldo 1 januari 2017 5.841

vrienden en sponsorgelden 21.010



saldo 31 december 2017 26.851

kortlopende schulden

nog te betalen aan projectorganisatie 995

Toegangskaarten 2018 4.265

saldo 31 december 2017 5.260

27.361



2016

1423

2.637

4.060

0

4.060

De stichting kan zelf evenementen organiseren waarvan de opbrengst het doel van de stichting ten goede komt.

Nog een gedeelte van de lasten vallen  boekjaar 2017, terwijl de opbrengsten zullen doorlopen tot 2019. 

256

-245

-1.785

-1.774

Ten behoeve van het in de satuten opgenomen doel"het verwerven van financieele en andere middelen

4.071

1.770



5.841

0

0

0

4067


