
BALANS JOHANNESSTICHTING 2015

2015 2014

€ €

Vlottende activa

Vorderingen 0 3.720
Liquide middelen 22.100 42.974

22.100 46.694

Totaal activa 22.100 46.694

Eigen vermogen

Algemene reserve 36.719 27.605
Uitkering aan priorijen -11.719
Resultaat boekjaar -2.869 9.114

22.131 36.719

Schulden op korte termijn -31 9.975

Totaal passiva 22.100 46.694

RESULTATENREKENING JOHANNESSTICHTING 2015

Begroting Realisatie Realisatie

2015 2015 2014

  €   €   €

BATEN

Baten eigen fondswerving 52.675 44.360 56.486

Resultaat beleggingen -219 110

Overige baten en lasten 887 4.630

Som der baten 52.675 45.028 61.226

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Johannesacademie 8.800 6.751 7.334

Johannes Internationaal 0 0 -810

LVW 10.175 7.600 10.764

Personeelskosten 7.000 4.037 7.704

Bijdrage KSU 2.000 2.000 2.000

Afrekening Leerhuis 0 0 2.000

Bijdrage huis Utrecht 0 0 2.000

Bijdrage Willibrordushuis 10.000 9.925 10.000

Pelgrimstocht Rome 2.398

Vriendenbrief 8.500 7.848 6.115

Totaal besteed aan doelstelling 46.475 40.560 47.106

Kosten beheer en administratie, fondswerving 5.500 7.338 5.006

Onvoorzien 700 0 0

Som der lasten 52.675 47.898 52.112

Resultaat 0 -2.869 9.114



TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2015 
 

Balans  

Vorderingen  
Er zijn geen vorderingen ultimo 2015.  

Schulden op korte termijn  
De schulden op korte termijn betreffen schulden aan het Willibrordushuis die inmiddels zijn betaald.  

Resultatenrekening  

Baten € 45.028 (2014: € 61.226)  
In 2015 waren de giften lager dan begroot. Een en ander kan worden verklaard door het feit dat er 

een vriendenbrief minder is uitgebracht in 2015.  

Besteed aan doelstelling € 40.560 (2014: € 47.106)  
De baten zijn op de volgende wijze besteed aan de doelstelling van de Johannes Stichting:  

• JohannesAcademie: dit betreft de kosten minus deelnemersbijdragen en specifieke giften 

voor cursusavonden, studiedagen, retraites en vormingsweekenden in Nederland;  

• JohannesAcademie Internationaal: heeft in 2015 niet plaatsgevonden.  

• LVW: dit betreft de kosten minus deelnemersbijdragen en specifieke opbrengsten van de 

activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. In 2015 waren dat onder ander de volgende 

activiteiten: Ardennenkamp, Duinenkamp, survivalkamp en weekenden met de Kleine 

Karavaan en een aantal leidingweekends (Theologie van het Lichaam). Het bergkamp en het 

Moeder/dochter weekend werden geannuleerd, waardoor er minder is uitgegeven dan 

begroot.  

• Personeelskosten: dit betreft de kosten van de medewerkster van het secretariaat van de 

Johannes Stichting/ LVW. Aangezien er een nieuwe medewerkster moest worden gezocht, is 

er slechts over een aantal maanden loon betaald. 

• Bijdrage KSU: Overeenkomstig de begroting is een bijdrage van € 2.000 verstrekt aan de 

Katholieke Studentenparochie in Utrecht die aan de broeders is toevertrouwd.  

• Bijdrage Willibordushuis: Zoals afgesproken in de begroting is een bijdrage verstrekt aan het 

Willibrordushuis van € 10.000.  

• Vriendenbrief: de Johannes Stichting brengt vier maal per jaar een vriendenbrief uit om de 

mensen die verbonden zijn met de broeders en zusters van Sint Jan te voeden en op de 

hoogte te houden van de activiteiten.  

 

Kosten beheer en administratie € 7.338 (2014: € 5.006)  
De kosten betreffen met name de huurkosten en promotiekosten.  

Resultaat  
In 2015 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 2.869. In verband met verminderde 

beschikbaarheid van broeders konden niet alle vriendenbrieven worden verstuurd, waardoor minder 

giften konden worden gegenereerd. Een aantal kampen moest worden afgelast i.v.m. te weinig 

deelnemers. Hierdoor is het ontstane tekort uiteindelijk binnen de perken gebleven. 

Broeders en bestuur zijn de donateurs zeer erkentelijk voor hun gebed en gaven om zo het werk van 

de Johannes Stichting mogelijk te maken. 
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