
Financieel overzicht ATS 2015 

Algemeen: 
Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de financiële gebeurtenissen die zich gedurende 
het uitvoeringsjaar hebben afgespeeld. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande balans, staat van 
baten en lasten (van 01-01-2015  t/m 31-12-2015) en naar de bijbehorende toelichting. 
 
Balans (bedragen in euro's) 

Activa                   01-01-2015          13-12-2015 Passiva                    01-01-2015          13-12-2015 
 
Bank                       1.743,25                1.895,27 
 
 

 
Eigen vermogen    1.743,25                 1.895,27 

Totaal:                   1.743,25                1.895,27 Totaal:                     1.743,25                 1.895,27 
 
Toelichting op de balans: 
Het bedrag op de bankrekening is het enige bezit van ATS. Het Eigen Vermogen 
is een soort restpost (bezittingen minus schulden). In dit geval  is er geen sprake van andere schulden 
en is het Eigen Vermogen eigenlijk de enige 'schuld' aan de leden van ATS. 
 
 
Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)   1 januari 2015 – 31 december 2015 
 

Baten                            13-12-2015 Lasten                         13-12-2015 
 
                                            1.482 
 
 

 
                                        1.329,98 

Totaal:                                1.482 Totaal:                            1.329,98 
 
Ontvangsten betreffen:  

• contributies lidmaatschap (€ 1.152);  
• eigen bijdrage jongerenweekend € 620 min € 290 vanwege terugstorten annulering totaal 

erbij € 330. 
 
 
Uitgaven betreffen: 

• Huur  jongerenweekend € 372,50, waarvan ontvangen € 230 Dirk Vink vanwege gebruik 
zolder tijdens jongeren weekend totale kosten € 142,50;  

• Eten & drinken (€ 352,55); 
• Vlieg ticket en vervoer spreker (€ 285,-); 
• Promotie/communicatie kosten (€ 433,12);  
• Administratiekosten (€ 116,81). 



Financieel overzicht ATS 2016 

Algemeen: 
Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de financiële gebeurtenissen die zich gedurende 
het uitvoeringsjaar hebben afgespeeld. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande balans, staat van 
baten en lasten (van 01-01-2016  t/m 31-12-2016) en naar de bijbehorende toelichting. 
 
Balans (bedragen in euro's) 

Activa                   01-01-2016          13-12-2016 Passiva                    01-01-2016          13-12-2016 
 
Bank                       1.895,27                1.671,88 
 
 

 
Eigen vermogen      1.895,27               1.671,88 

Totaal:                   1.895,27                1.671,88 Totaal:                       1.895,27               1.671,88 
 
Toelichting op de balans: 
Het bedrag op de bankrekening is het enige bezit van ATS. Het Eigen Vermogen 
is een soort restpost (bezittingen minus schulden). In dit geval  is er geen sprake van andere schulden 
en is het Eigen Vermogen eigenlijk de enige 'schuld' aan de leden van ATS. 
 
 
Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)   1 januari 2015 – 31 december 2015 
 

Lasten                            13-12-2016 Baten                         13-12-2016 
 
                                            318,39 
 
 

 
                                         95,- 

Totaal:                                318,39 Totaal:                             95,- 
 
Ontvangsten betreffen:  
contributies lidmaatschap (€ 95,-) 
 
Uitgaven betreffen: 
Promotie/communicatie kosten (€ 202,71);  
Administratiekosten (€ 115,68). 
 



Financieel overzicht ATS 2017 

Algemeen: 
Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de financiële gebeurtenissen die zich gedurende 
het uitvoeringsjaar hebben afgespeeld. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande balans, staat van 
baten en lasten (van 01-01-2017  t/m 31-12-2017) en naar de bijbehorende toelichting. 
 
Balans (bedragen in euro's) 

Activa                   01-01-2017          13-12-2017 Passiva                    01-01-2017          13-12-2017 
 
Bank                       1.671,88               1.466,22 
 
 

 
Eigen vermogen     1.671,88                1.466,22 

Totaal:                    1.671,88              1.466,22 Totaal:                     1.671,88                 1.466,22 
 
Toelichting op de balans: 
Het bedrag op de bankrekening is het enige bezit van ATS. Het Eigen Vermogen 
is een soort restpost (bezittingen minus schulden). In dit geval  is er geen sprake van andere schulden 
en is het Eigen Vermogen eigenlijk de enige 'schuld' aan de leden van ATS. 
 
 
Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)   1 januari 2017 – 31 december 2017 
 

Lasten                            13-12-2017 Baten                         13-12-2017 
 
                                            255,66 
 
 

 
                                            50,- 

Totaal:                                254,69 Totaal:                               50,- 
 
Ontvangsten betreffen:  
contributies lidmaatschap (€ 50,-) 
 
 
Uitgaven betreffen: 
Promotie/communicatie kosten (€ 141,27);  
Administratiekosten (€ 113,39). 
 



Financieel overzicht ATS 2018 

Algemeen: 
Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de financiële gebeurtenissen die zich gedurende 
het uitvoeringsjaar hebben afgespeeld. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande balans, staat van 
baten en lasten (van 01-01-2018  t/m 31-12-2018) en naar de bijbehorende toelichting. 
 
Balans (bedragen in euro's) 

Activa                   01-01-2018          13-12-2018 Passiva                    01-01-2018          13-12-2018 
 
Bank                       1.466,22               1.357,93 
 
 

 
Eigen vermogen     1.466,22                1.357,93 

Totaal:                    1.466,22              1.357,93 Totaal:                     1.466,22                 1.357,93 
 
Toelichting op de balans: 
Het bedrag op de bankrekening is het enige bezit van ATS. Het Eigen Vermogen 
is een soort restpost (bezittingen minus schulden). In dit geval  is er geen sprake van andere schulden 
en is het Eigen Vermogen eigenlijk de enige 'schuld' aan de leden van ATS. 
 
 
Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)   1 januari 2018 – 31 december 2018 
 

Lasten                            13-12-2018 Baten                         13-12-2018 
 
                                            158,29 
 
 

 
                                            50,- 

Totaal:                                158,29 Totaal:                               50,- 
 
Ontvangsten betreffen:  
contributies lidmaatschap (€ 50,-) 
 
 
Uitgaven betreffen: 
Promotie/communicatie kosten (€ 40,35);  
Administratiekosten (€ 117,94). 
 



Financieel overzicht ATS 2019 

Algemeen: 
Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de financiële gebeurtenissen die zich gedurende 
het uitvoeringsjaar hebben afgespeeld. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande balans, staat van 
baten en lasten (van 01-01-2019  t/m 31-12-2019) en naar de bijbehorende toelichting. 
 
Balans (bedragen in euro's) 

Activa                   01-01-2019          13-12-2019 Passiva                    01-01-2019          13-12-2019 
 
Bank                       1.357,93               1.184,91 
 
 

 
Eigen vermogen     1.357,93                  1.184,91 

Totaal:                    1.357,93              1.184,91 Totaal:                      1.357,93                 1.184,91 
 
Toelichting op de balans: 
Het bedrag op de bankrekening is het enige bezit van ATS. Het Eigen Vermogen 
is een soort restpost (bezittingen minus schulden). In dit geval  is er geen sprake van andere schulden 
en is het Eigen Vermogen eigenlijk de enige 'schuld' aan de leden van ATS. 
 
 
Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)   1 januari 2018 – 31 december 2018 
 

Lasten                            13-12-2018 Baten                         13-12-2018 
 
                                            223,02 
 
 

 
                                            50,- 

Totaal:                                223,02 Totaal:                               50,- 
 
Ontvangsten betreffen:  
contributies lidmaatschap (€ 50,-) 
 
 
Uitgaven betreffen: 
Promotie/communicatie kosten (€ 83,91);  
Administratiekosten (€ 139,11). 
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