Toelichting bij de staat van baten en lasten 2010
Baten
Het totaal aantal donateurs is in 2010 weer toegenomen, het totaal aantal is nu 43.
Hierdoor is het totaalbedrag aan giften met 20% gestegen.
Er is door een aktie van een donateur een bedrag van €250,00 gedoneerd (eenmalig).
Er zijn net als in voorgaande jaren een aantal incasso’s mislukt. In totaal is er voor
€215,- gestorneerd, dit is echter minder dan in 2009.
In 2010 is een nieuwe spaarrekening bij de Leaseplan bank geopend, dit heeft totaal
€167,51 aan rente opgeleverd. Samen met de rente van Moneyyou (€87,52) heb je een
totaal aan rente van €255,03.
Promotiekosten
De uitvoeringskosten promotie zijn de kosten van de kraamhuur op het evenaarfestival
(€40,-) en de aankoop van schilderijen uit Bali (€80,-). Deze uitgave van totaal €120,heeft aan de andere kant een bedrag van €251,30 opgeleverd (post verkoop
schilderijen).
Bestedingen
Er zijn 2 projecten gefinancierd dit jaar. Het eerste is het project in Bali, waarbij een
voorschot van €1820,- is overgemaakt naar de uitvoerders. De eindafrekening laat zien
dat het project totaal €1753,20 heeft gekost, en dat er €24,75 aan pinkosten zijn
betaald. Het bedrag dat 'over' is zal begin 2011 worden teruggestort op de rekening van
Stichting Happy Life. Dit bedrag is nu terug te vinden onder 'kas'.
Het tweede project is de samenwerking met het voedselloket Almere, hiervoor is €1500,overgemaakt ter financiering van voedselpakketten.
Op aangeven van de kascontrole commissie is de staat van baten en lasten ten opzichte
van 2009 iets gewijzigd. De post 'uitvoeringskosten project' is verdwenen, deze is nu
volledig opgenomen in de post 'projectkosten'. Dit vanwege het feit dat de kosten lastig
in te delen zijn in wat wel en wat niet exact ten goede komt aan een project. Dus de evt.
pinkosten, loon, transportkosten e.d. zullen nu allemaal meegenomen worden in de
totale kosten van een project. In de toelichting zal dan verdere uitleg en een evt.
opsplitsing worden gegeven.
Resultaat
Door het hoge bedrag aan donaties en het kleine aantal projecten in 2010 is er een
positief resultaat van €4487,13.
Het kleine aantal projecten in 2010 is het gevolg van gedegen voorbereiding door
Stichting Happy Life. Er moet worden nagedacht over hoe de Happy Life gedachte ten
uitvoer kan worden gebracht. Dit vergt een gedegen voorbereiding en leidt in sommige
gevallen tot een lange aanlooptijd of zelfs afstel van een project. Naar de mening van het
bestuur is dit echter belangrijk om zeker te stellen dat het geld van uw donaties goed
terecht komt.

