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UITGAVEN
Kosten tbv evenementen € 4.770,04 35,80%

Terugbetaling leningen € 0,00 0,00%

AwesomeSpace* € 4.016,35 30,20%

Promotie / drukwerk € 712,88 5,40%

Aankoop & beheer inventaris* € 3.556,79 26,70%

ICT € 243,78 1,80%

Overige kosten € 6,75 0,10%

Totaal uitgaven 2014 € 13.306,59

INKOMSTEN
Evenementen € 10.011,29 90,80%

Leningen € 775,00 7,00%

AwesomeSpace € 188,32 1,70%

Donaties in geld € 42,76 0,40%

Creditrente spaarrekening € 10,45 0,10%

Totaal inkomsten 2014 € 11.027,82

RESULTAAT
Evenementen € 5.241,25

Leningen € 775,00

AwesomeSpace -€ 3.828,03

Inventaris -€ 3.556,79

Overigen -€ 910,20

Saldo 2014 -€ 2.278,77 (verlies)

PER CATEGORIE Uitgaven Inkomsten Saldo
Evenementen -€ 4.770,04 € 10.011,29 € 5.241,25

Leningen € 0,00 € 775,00 € 775,00

Donaties € 42,76 € 42,76

Creditrente € 10,45 € 10,45

Promotie -€ 712,88 -€ 712,88

AwesomeSpace -€ 4.016,35 € 188,32 -€ 3.828,03

Inventaris -€ 3.556,79 € 0,00 -€ 3.556,79

Overigen -€ 6,75 -€ 6,75

Totaal -€ 13.062,81 € 11.027,82 -€ 2.034,99

* KOSTEN AWESOMESPACE
Huisvestingskosten € 2.204,03 54,90%

Barvoorraad € 775,48 19,30%

Inventaris / decoratie € 354,50 8,80%

Verzekeringen € 665,49 16,60%

Overigen € 16,85 0,40%

Totaal € 4.016,35

** KOSTEN INVENTARIS
Opslagmiddelen € 899,68 25,30%

Apparatuur e.d. € 1.001,38 28,20%

Verbruiksartikelen € 388,33 10,90%

Overigen € 1.267,40 35,60%

Totaal € 3.556,79

Nog te ontvangen -€ 246,52

Nog uit te betalen € 47,60

Totaal -€ 294,12

www.awesomeretro.org

Financiëel jaaroverzicht Stichting Awesome Retro

OPENSTAANDE BEDRAGEN

(nog uit te betalen)
NB: Deze bedragen zijn reeds opgenomen in de winst/verliesrekening

Boekjaar 2014 (1 januari 2014 t/m 31 december 2014)
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Toelichting 2014 Financiëel jaaroverzicht Stichting Awesome Retro

ALGEMEEN
Stichting Awesome Retro maakt gebruik van een declaratiesysteem: Vrijwilligers doen de uitgaven en de stichting vergoedt deze door uit te betalen op de bankrekening van
de vrijwilliger. Op deze manier kan er gebruik gemaakt worden van enkel een bedrijfsspaarrekening, zonder bancaire kosten. De uitbetalingen worden gedaan via een aantal
vaste betaalrekeningen van bestuursleden. Enkel werkelijk gemaakte kosten worden vergoed, zonder toeslagen, m.u.v. reiskosten welke op basis van een vast bedrag van €
0,21 per km worden vergoed.
In een enkel geval wordt de uitbetaling gedaan voordat de uitgave door de vrijwilliger is gedaan, om deze de mogelijkheid te geven de uitgave te doen zonder dat zijn/haar
persoonlijke financiële draagkracht hieronder lijdt.

Conform de statuten zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan de bestuurders, noch hebben zij een bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte
bestuurstaken. Er is geen vacatiegeld of presentiegeld verstrekt. Wel zijn in enkele gevallen de (reis)kosten i.v.m. het bijwonen van bestuursvergaderingen vergoed door de
stichting.

De stichting was in het gehele boekjaar niet belastingplichtig voor de Omzetbelasting en de Vennootschapsbelasting.

UITGAVEN

De kosten voor de aankoop en het beheer van de inventaris bestaan uit de aanschaf van opslagmiddelen (stellingen, plastic kratten e.d.), apparatuur (consoles, tv's enz.; de
materiële basis van Awesome Retro), verbruiksartikelen (tape, kabelbinders, kantoorartikelen e.d.) en overige zaken. Met de verbetering van de draagkracht van de stichting
is er meer ruimte genomen voor het aankopen van reguliere en meer bijzondere objecten.

In het najaar van 2014 is AwesomeSpace opgericht. Deze plek biedt stichting Awesome Retro ruimte voor opslag van de inventaris, maar tevens werkplaatsen voor
reparaties, onderhoud en creatie, een museumruimte waar een overzicht wordt gegeven van de gaming-geschiedenis, een evenementenruimte waar workshops, competities
en andere bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd en een lounge waar vrijwilligers van de stichting bijeen kunnen komen, waardoor contact met de crew,
neven-communities en andere geïnteresseerden kan worden verbeterd.
Omdat de plannen om AwesomeSpace op te richten pas in de tweede helft van 2014 zijn gevormd is er in de eerste helft van 2014 geen budget voor vrijgehouden.

De doelstelling is dat AwesomeSpace zichzelf financiëel kan bedruipen. Om dit te bewerkstellingen zijn er verschillende inkomstenbronnen vastgesteld, te weten: marge uit
de verkoop van frisdranken en snacks aan de bar bij de lounge, bijdrage door neven-communities bij het gebruik van AwesomeSpace voor eigen evenementen en een
maandelijkse bijdrage door zgn. 'members'. Deze members zijn mensen die AwesomeSpace een warm hart toedragen en daar een financiële bijdrage van € 25 per maand
voor betalen (NB: naar individuele draagkracht worden soms uitzonderingen gemaakt op dit bedrag).
Omdat AwesomeSpace pas aan het eind van 2014 is opgericht en er dus nog weinig bekendheid was, is het aantal bezoekers en members nog laag t.o.v. de (uiteraard)
relatief hoge kosten voor inrichting, faciliteiten en dergelijke. Dit heeft gezorgd voor een negatief resultaat in 2014, hetgeen bestaat uit voorschotten door vrijwilligers (zie
ALGEMEEN hierboven) welke pas in 2015 zijn uitbetaald door de stichting.

Hoewel er dus een start is gemaakt met inkomsten uit AwesomeSpace (zie UITGAVEN hierboven), betrekt de stichting nog steeds het grootste deel van haar inkomsten uit
het verrijken van evenementen (festivals, beurzen, congressen, lan-parties, feesten, enz.) met retro-gaming activiteiten. Evenementen met een commerciële grondslag
krijgen voor de diensten van Awesome Retro een factuur te betalen. De non-profit en low-budget evenementen worden doorgaans geregeld bezocht tegen kostprijs, zodat
Awesome Retro er in strikt financiële zin in elk geval niet op hoeft toe te leggen. Een enkel evenement wordt op kosten van Awesome Retro ondersteund.

Het resultaat voor het boekjaar kan negatief zijn, doordat er een indirecte lening onstaat bij het achteraf uitbetalen van de declaraties van door de vrijwilligers gemaakte
kosten. De kosten worden administratief gezien namelijk ingeboekt op de datum dat deze gemaakt zijn door de vrijwilligers.
Er moet hierbij opgemerkt worden dat een groot deel van de declaraties pas na verloop van tijd wordt ingediend, hetgeen de doorlooptijd van de uitbetaling nog verder
verlengt. Zie tevens UITGAVEN hierboven.

OPENSTAANDE BEDRAGEN
Het bedrag 'Nog te ontvangen' is negatief omdat een van de AwesomeSpace-members al meteen een groter bedrag heeft overgemaakt, voor meerdere maanden in eens.
Het bedrag "Nog uit te betalen" bestaat uit een declaratie waarbij de declarant geen geldig bankrekeningnummer heeft opgegeven. Hierover is contact gezocht met de
persoon in kwestie, maar deze heeft tot op heden nog niet gereageerd.

Muiden, 22 mei 2016

Opgesteld door Tjeerd Visser, Penningmeester
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