
Stichting 20x5 Challenge
Koudekerke

Staat van baten en lasten
2021

Baten

Donaties -€                  
Totale baten -€                    

Lasten 
Inkopen pakketten 2.962€              
Reclamekosten 3.182€              
Algemene kosten 260€                 
Totale lasten 6.403€                

Resultaat -6.403€              

Voor akkoord, Koudekerke, 

J. Pouwelse (voorzitter) W.E.S. de Moor (penningmeester) 

C.M. Koole ( Secretaris)



Stichting 20x5 Challenge
Koudekerke

BALANS 

31-12-2021 25-10-2021 31-12-2021 25-10-2021

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo begin boekjaar -€                -€                

Exploitatie resultaat -6.403€          -€                

Totaal eigen vermogen -6.403€          -€                

Liquide middelen Kortlopende schulden

Rabobank -€                -€                lening D. van Overbeeke 6.403€            -€                

Voor akkoord, Koudekerke, 
-€                 -€                 -€                 -€                 

Voor akkoord, Koudekerke,

J. Pouwelse (voorzitter) W.E.S. de Moor (penningmeester) 

C.M. Koole ( Secretaris)



Stichting 20x5 Challenge
Koudekerke

Algemene toelichting

Staat van baten en lasten

Donatie
In 2021 zijn er nog geen giften in geld ontvangen wegens het ontbreken van een
bankrekening. Begin 2022 is er een bankrekening geopend bij de Rabobank.

Inkoop pakkettten
De inkoopkosten bestaan uit de aanschaf van een aantal boxen en aanvullende boodschappen
om aantal pakketten aan te vullen tot volwaardige pakketten naast de donaties van producten.

Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan met name uit incidentele kosten voor opzetten van de website.
Daarnaast opmaak en productie van fysieke uitingen.
Voor akkoord, Koudekerke, 

Balans

Lening de heer Overbeeke
Als initiator van het project "20 x 5 challenge" heeft de heer Overbeeke de kosten van 2021 
voorgeschoten wegens ontbreken van een bankrekening.
Nu de stichting een ANBI status heeft en een bankrekening kunnen mensen doneren 
en zal dit gebruikt worden voor project 2022 en aflossing van de lening.
De lening pas afgelost worden met overtollige middelen na het afronden van elk project jaar.
Over de lening wordt geen rente berekend.
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