
Stichting Antonius Ontmoet 

Balans per 1 juli 2017

Activa Passiva

Banksaldo € 1.507,01 Kortlopende schulden 2016 € 1.250,00

Kasgeld € 98,42 Kortlopende schulden 2017 € 450,00

Eigen vermogen € 94,57-

Totaal € 1.605,43 Totaal € 1.605,43

Toelichting Balans per 1 juli 2017
De belangrijkste structurele uitgaven van de stichting worden gedaan ten behoeve van Buurt aan Tafel. Deze activiteit is geïnitieerd om de ontmoeting 
tussen buurtgenoten en vluchtelingen te stimuleren. Vluchtelingen eten gratis mee. Hoewel van de buurtgenoten een extra donatie voor de maaltijd 
wordt gevraagd, is het tot op heden niet gelukt om deze activiteit budgetneutraal te organiseren. In de afgelopen 1,5 jaar is daardoor het eigen 
vermogen met € 3.275,= gedaald.
De meest relevante structurele betalingen vinden plaats ten behoeve van de maaltijden, de huur van de keuken en huur van de eetzaal. De 
betalingsverplichting ten behoeve van de maaltijden en de huur van de keuken heeft de stichting steeds kunnen voldoen. In verband met de huur van de
eetzaal heeft zich een schuld opgebouwd. 



Staat van baten en lasten van 1 januari 2016 tot 1 juli 2017

Baten Lasten

Opbrengsten maaltijden € 11.599,00 Kosten maaltijden € 11.550,00

Opbrengsten drank € 153,00 Kosten drank, brood,  
benodigdheden, aankleding

€ 374,00

Sponsoring € 500,00 Benodigdheden, aankleding € 435,00

Donaties € 309,00 Huur keuken € 350,00

Huur eetzaal € 1.700,00

Publiciteit, website € 496,00

Telefoonkosten € 144,00

Beamer met accessoires € 787,00

Totaal € 12.561,00 € 15.836,00

Resultaat 1/1/2016-1/7/2017 € 3.275,00-

Toelichting
De stichting is per september 2015 gestart met een positief vermogen als gevolg van particuliere donaties, een subsidie van de gemeente Nijmegen, een
donatie van de Antonius van Paduakerk en sponsoring. Dit vermogen is gaandeweg geslonken. Om in het komende seizoen de activiteiten voort te 
zetten is het nodig een actiever beleid te voeren ten behoeve van medefinanciering. Daarnaast is het gewenst enkele activiteiten te organiseren die naar 
verwachting een positief resultaat opleveren. Ook zal onze verliesgevende activiteit Buurt aan Tafel beter worden gepromoot, waardoor de 
bezoekersaantallen naar verwachting toenemen en de verhouding buurtgenoten-vluchtelingen een goede balans kent. 


