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Toelichting Jaarrekening en Balans 2021 
 

 

Algemeen 

• Corona is ook in 2021 aanzienlijk van invloed geweest waardoor diverse activiteiten van St. 

Wereld van de Wijsheid niet door konden gaan. Daarmee was dit ook van invloed op de kosten- 

en batenstromen. 

• In 2021 is de activiteit “Exposities” definitief beëindigd. Alle betreffende attributen en 

hulpmiddelen zijn afgestoten. De huur van de opslagruimte (garagebox) is daardoor per 1 maart 

beëindigd. 

• Voor de opslag van het drukwerk is een andere oplossing gevonden. Ook de huur van de 

betreffende opslagruimte is daarmee komen te vervallen.  

 

 

Jaarrekening 

In 2021 werden de inkomsten gevormd door onderstaande posten: 

• Vrijwillige bijdragen Internationale Groep, Symbolentaal en  €   664,00 

Open Spirituele Bijeenkomsten incl. OSB-Online en diversen (50) 

• Donaties € 3.068,60 

• Diversen € 55,60 

• Verkoop boeken c.a. en vervaardigde producten € 532,25 

Totaal Inkomsten  € 4.320,45 

 

De uitgaven bestonden uit: 

• Zaalhuur: oefenruimte Sjapoo en Praktijkgroep, Open  

Gespreksbijeenkomsten en bijeenkomsten Internationale Groep € 498,25 

• Huur vastgoed voor opslag materialen (garagebox, 2 mnd) € 80,00 

• Contributie voor websites en Zoom € 519,50 

• Materiaalkosten, onderhoud en vervanging, divers klein drukwerk €  156,70 

• Onkosten medewerkers (voornamelijk reiskosten) € 90,00 

• Investeringen nieuw € 0,00 

• Consumpties € 5,30 

• Verzekeringen en Bankkosten € 306,32 

• Diverse kleinere posten € 176,53 

Totaal   € 1.832,60 

 

Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 6.212,75. 

Doordat er geen sprake was van grote uitgaven terwijl er via diverse  

donaties wel inkomsten waren is 2021 afgesloten met een positief  

resultaat van: € 6.212,75 - € 3.724,90 =   € 2.487,85 

 

  



Balans 

De Vaste activa bestaan uit de geluidinstallatie c.a. van Bijeenkomsten en diversen ad € 1.389,00 

en de geluidinstallatie, meubilair en attributen van Sjapoo ad € 7.487,75. 

 

De Vlottende activa omvatten de voorraad boeken en Silver-boekjes ad € 26.749,70. De waarde 

van de gedichtenkaarten, visitekaartjes en stickers is op “0” gesteld. Dit omdat deze niet langer 

actueel zijn. 

 

De liquide middelen worden gevormd door de zakelijke bankrekening, de centrale kas en de 

decentrale kas van de Internationale Groep. 

 

Er is geen sprake van voorzieningen, schulden of overlopende activa. Het vermogen van de 

stichting wordt volledig gevormd door het eigen vermogen bestaande uit de liquide middelen, de 

bezittingen en de voorraad. 


