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ALGEMEEN

Statutaire vestigingsplaats

De vereniging Sint Bonaventura, afdeling katholiek onderwijs van de Algemene Onderwijsbond,  is 
gevestigd op Sint Jacobsstraat 22, te Utrecht.

Grondslag
Blijkens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging tot doel :

* een bijdrage te leveren aan de verdieping van de katholieke
  levensbeschouwing van haar leden

Doelomschrijving
Blijkens artikel 3 van de statuten heeft de vereniging tot doel:

* het nastreven van de doelstelling  van de Algemene Onderwijsbond;

* de behartiging van de specifieke belangen van haar leden en van het 
  onderwijs, dat tot de belangenbehartiging van de vereniging behoort.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Sint Bonaventura bestaat uit de volgende personen: 
 - Voorzitter :  de heer W.van den Besselaar vanaf 1-08-17

 - Penningmeester/ :  de heer P.Boelens vanaf 1-08-17
   Secretaris

tot 10-02-19

 - Penningmeester : de heer J.van Engelen vanaf 10-02-19

 - Secretaris : de heer J.van Remundt vanaf 10-02-19

 - Lid :  mevrouw  M.Boelens vanaf 1-10-17
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€ €
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 2018 2017

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Ontwikkeling website 12.242         12.242
Afschrijvingskosten -7.482         -3.401         
Vlottende activa
Rekening courant AOb 377.732      390.421

TOTAAL ACTIVA 382.492      399.262

PASSIVA

Algemene reserve 382.492      399.262

TOTAAL PASSIVA 382.492      399.262
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
€ €

BATEN 2018 2017

Financiële baten -                   16.678

TOTAAL BATEN -                   16.678

LASTEN
Afschrijvingen 4.081           3.401           
Overige kosten -                   4.151
Aandeel verenigingskosten 12.689         11.132

TOTAAL LASTEN 16.770         18.684

RESULTAAT -16.770       -2.006         

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2018 is ten laste  van de algemene reserve gebracht.
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1.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de waardering van de balansposten

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa 
en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld.

- Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

 - Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der 
baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat van de vereniging is maximaal gelijk aan het genormeerde 
toegestane groei van het vermogen welke is gebaseerd op het 
inflatiepercentage.

 - Baten
De baten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

 - Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben zodra zij voorzienbaar zijn. Het  
aandeel in de verenigingskosten van de AOb wordt bepaald met in achtneming  
van de genormeerde maximaal toegestane groei van het vermogen welke is 
gebaseerd op het inflatiepercentage.
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1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

€ €
ACTIVA 2018 2017

Immateriële vaste activa; 50%  van de ontwikkelingskosten 
van de websites
( o.a. Inspiratie Toolkit en Beeldfiguren van het christendom)

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 12.242         5.105
Cumulatieve afschrijvingen -3.401         -               
Boekwaarde per 1 januari 8.841           5.105

Mutaties boekjaar
Bij: investeringen -                   7.137           
Af: afschrijvingen -4.081         -3.401         
Subtotaal mutaties -4.081         3.736           

Stand per 31 december 
Aanschafwaarde 12.242         12.242
Cumulatieve afschrijvingen -7.482         -3.401         
De website is per maart 2017  "live "
Boekwaarde 4.760           8.841

Afschrijvingspercentage 33,33% 33,33%

€ €
2018 2017

Vorderingen
Rekening courant AOb
Te vorderen per 1 januari 390.421      396.163

Af : Verloffaciliteiten 2017 -                   -4.151
Af: Aandeel verenigingskosten -12.689       -11.132
Af: 50% kosten ontwikkeling website -                   -7.137

-12.689       -22.420

Interestvergoeding -                   16.678

Saldo rekening courant per 31 december 377.732      390.421

PASSIVA € €
2018 2017

Algemene reserve
Eigen vermogen per 1 januari 399.262      401.268

Af: resultaat 2018 -16.770       -2.006         

Algemene reserve per 31 december 382.492      399.262
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1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

€ €
BATEN 2018 2017

Financiële baten
Interest rekening courant AOb (2018:negatief 3,25%,2017:4,21%) -                   16.678
Vanwege de negatieve vermogensopbrengsten is er geen 
interest uitgekeerd.

TOTAAL BATEN -                   16.678

LASTEN

Afschrijvingen
Afschrijvingen 4.081           3.401           

Overige kosten
Overige kosten Vakbondsfaciliteiten -                   4.151

4.081           7.552           
Aandeel in verenigingskosten 
Exploitatiesaldo 12.689         12.527
Vakbondsfaciliteiten 2018 -                   4.151
Af: maximale toevoeging aan vermogen (2018:1,7%, 2017: 1,4%, ) -                   -5.546         

12.689         11.132

TOTAAL LASTEN 16.770 11.132

Voor accoord : de heer W.van den Besselaar d.d.
( Voorzitter )

de heer J.van Engelen d.d.
( Penningmeester )
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2 OVERIGE GEGEVENS

2.1 Verwerking resultaat

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het negatieve resultaat 
van € 16.770,- ten laste gebracht van de algemene reserve.
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