
BALANS JOHANNESSTICHTING 2018

2018 2017

€ €

Vlottende activa

Vorderingen 2.760 20.000
Liquide middelen 5.221 7.636

7.981 27.636

Totaal activa 7.981 27.636

Eigen vermogen

Algemene reserve 23.920 24.599
Uitkering aan priorijen 

Resultaat boekjaar -16.751 -678

7.169 23.920

Schulden op korte termijn 812 3.715

Totaal passiva 7.981 27.636

RESULTATENREKENING JOHANNESSTICHTING 2018

Begroting Realisatie Realisatie

2018 2018 2017

  €   €   €

BATEN

Baten eigen fondswerving 45.000 24.723 45.677

Resultaat beleggingen -400 -398 -317

Overige baten en lasten 0 0 218

Som der baten 44.600 24.325 45.579

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Johannesacademie 6.700 3.935 4.602

Johannes Internationaal 0 220 0

LVW 4.550 6.973 7.864

Personeelskosten 6.000 6.434 6.242

Bijdrage KSU 2.000 4.000 4.000

Bijdrage Willibrordushuis 10.000 10.000 10.000

Vriendenbrief 7.500 8.106 8.707

Totaal besteed aan doelstelling 36.750 39.668 41.416

Kosten beheer en administratie, fondswerving 4.000 1.408 4.840

Onvoorzien 0 0 0

Som der lasten 40.750 41.076 46.256

Resultaat 3.850 -16.751 -678



TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2018 

Balans  

Vorderingen  
De vorderingen betreffen een aantal achterstallige betalingen voor deelname aan activiteiten.  

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

worden overgemaakt. 

Resultatenrekening  

Baten € 24.325 (2017: € 45.579)  
In 2018 waren de giften fors lager dan begroot. Enerzijds werden er minder donaties door 

particulieren gedaan. Anderzijds is een toegezegde ondersteuning van 10.000 euro voor de kampen 

niet nagekomen.  

Besteed aan doelstelling € 39.668 (2017: € 41.416) 
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 2018 niet plaatsgevonden.  

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

activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. In 2018 waren dat onder ander de volgende 

activiteiten: Ardennenkamp, Duinenkamp, Survivalkamp, Bikkeltocht, 

Moeder/dochterweekend, Meidenweekend en deelname aan de Wereld Jongerendagen in 

Panama. Meer kampen dan het jaar tevoren, wat ook in de uitgaven te zien is. 

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

Johannes Stichting/ LVW.  

• Bijdrage KSU: in 2018 is, naast de in de begroting toegezegde € 2.000, een extra bedrag van € 

2.000 aan de Katholieke Studenten Utrecht overgemaakt om een reis naar Israël 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 € 1.408 (2017: € 4.840)  
Ten opzichte van 2017 zijn er geen huurkosten meer in rekening gebracht voor het secretariaat, 

waardoor deze kosten lager dan begroot zijn uitgekomen.  

Resultaat  
In 2018 is een resultaat gerealiseerd van € 16.751, dat ten laste komt van het eigen vermogen. Dit 

komt hoofdzakelijk door een tegenvallende giftenstroom en het wegvallen van een grote donateur 

voor de ondersteuning van de kampen. Het bestuur zal zich moeten bezinnen op de vraag hoe dit tij 

gekeerd kan worden. Het eigen vermogen ultimo 2018 bedraagt € 7.981. 

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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