
BALANS JOHANNESSTICHTING 2017

2017 2016

€ €

Vlottende activa

Vorderingen 20.000
Liquide middelen 7.636 26.814

27.636 26.814

Totaal activa 27.636 26.814

Eigen vermogen

Algemene reserve 24.599 22.131
Uitkering aan priorijen 0
Resultaat boekjaar -678 2.468

23.921 24.599

Schulden op korte termijn 3.715 2.216

Totaal passiva 27.636 26.814

RESULTATENREKENING JOHANNESSTICHTING 2017

Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

  €   €   €

BATEN

Baten eigen fondswerving 50.000 45.677 42.362

Resultaat beleggingen -400 -317 -374

Overige baten en lasten 0 218 0

Som der baten 49.600 45.579 41.988

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Johannesacademie 6.700 4.602 5.571

Johannes Internationaal 0 0 0

LVW 9.450 7.864 3.736

Personeelskosten 7.000 6.242 6.303

Bijdrage KSU 2.000 4.000 2.000

Bijdrage Willibrordushuis 10.000 10.000 10.000

Vriendenbrief 8.500 8.707 7.447

Totaal besteed aan doelstelling 43.650 41.416 35.057

Kosten beheer en administratie, fondswerving 5.500 4.840 4.463

Onvoorzien 450 0 0

Som der lasten 49.600 46.256 39.520

Resultaat 0 -678 2.468



TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2017 
 

Balans  

Vorderingen  
De vordering van € 20.000 betreft een kortlopende lening van enkele maanden aan het 

Willibrordushuis (broeders Den Haag).  

Schulden op korte termijn  
De schulden op korte termijn betreffen vooral geoormerkte giften die nog naar de broeders moeten 

worden overgemaakt. 

Resultatenrekening  

Baten € 45.677 (2016: € 42.362)  
In 2017 waren de giften lager dan begroot. Ten opzichte van 2016 zijn de giften weer in stijgende lijn. 

De aandacht die besteed is aan het werven van giften werpt voorzichtig zijn vruchten af. 

Besteed aan doelstelling € 41.416 (2016: € 35.057) 
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 2017 niet plaatsgevonden.  

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

activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. In 2017 waren dat onder ander de volgende 

activiteiten: Ardennenkamp, Duinenkamp, Survivalkamp, Meidenweekend, Bergkamp   

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

Johannes Stichting/ LVW.  

• Bijdrage KSU: in 2016 is, naast de in de begroting toegezegde € 2.000, een extra bedrag van € 

2.000 aan de Katholieke Studenten Utrecht overgemaakt om een eenmalig evenement mede 

mogelijk te maken. 

• Bijdrage Willibordushuis: zoals begroot is de exploitatie van het Willibrordushuis 

ondersteund met een bedrag 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 € 4.840 (2016: € 4.463)  
De kosten betreffen met name de huurkosten en promotiekosten.  

Resultaat  
In 2017 is een lichtelijk negatief resultaat gerealiseerd van € 678, dat ten laste komt van het eigen 

vermogen. Het eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt hiermee € 23.921, waarmee circa de helft van de 

begrote kosten voor 2018 kan worden gefinancierd. 

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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