
 
 

Toelichting op de Jaarrekening (Balans en V&W) 2019 

In algemene zin is te stellen dat de politieke crisis in Nicaragua, die half april 2018 uitbrak en tot op 
heden voortduurt, veel impact heeft gehad op het werk van de Stedenband. Hierdoor vonden veel 
projecten geen doorgang en zijn er afwijkingen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. 
Voorbeelden hiervan zijn de stages en coschappen en het project Huiselijk Geweld. 

De Stedenband heeft een begroting voor de organisatie en een begroting voor de projecten. De 
baten en lasten van deze twee begrotingen zijn strikt gescheiden. 

Organisatie 

Balans 
Het Eigen vermogen (700) is geoormerkt voor de volgende posten: transitievergoeding werknemer in 
geval van onvrijwillig einde dienstverband, fluctuaties in de exploitatie en reservering deel 
opleidingskosten. De noodzakelijke hoogte hiervan is daardoor minimaal  
€ 30.000. 

De te betalen loonheffing (1664) betreft de premies en loonheffing van de periode december. 

Overige schulden (1690) zijn nog te betalen bedragen aan het administratiekantoor en aan de 
contactpersonen in San Carlos. 

Baten 
De gemeente Groningen geeft jaarlijks een subsidie (8030) voor de kosten van de organisatie. In 
2019 was dat €61.000. 

Personeelskosten 
De personeelskosten zijn conform begroot. 

De Stedenband reserveert elk jaar een bedrag in haar begroting voor studiekosten (4070) voor het 
Hoofd Bureau. Deze opleiding zal in 2020 gevolgd gaan worden.  

Kantoorkosten 
De kosten voor automatisering (4330) zijn hoger dan begroot vanwege een aanpassing aan de 
website. 

Algemene kosten 
Kosten Public Relations (4529) zijn hoger dan begroot door een reportage inzake het 
microkredietproject. Deze reportage komt in onze uitgave Enlace en ondersteunt ook de donatie 
acties. 

De kosten administratiekantoor (4540) zijn hoger omdat er een factuur van voorgaand jaar nog 
verwerkt moest worden. 



Projecten 

Balans 
De projectreserves worden ultimo boekjaar gemuteerd met het saldo van de kosten en opbrengsten 
van de betreffende projecten. Ondanks het niet doorgaan van veel projecten zijn er wel opbrengsten 
en daardoor toename van de reserve bij Mikrokrediet (722), Duurzaamheid (738) en Algemene 
reserve (790). 

Projectspecifieke opbrengsten en kosten 
In totaal is er € 8.862,17 aan projectopbrengsten ontvangen en was er € 5.712,26 aan projectkosten 
waardoor per saldo de projectreserves met € 3.149,91 zijn toegenomen. 

Met betrekking tot de discrepanties tussen begroting en realisatie van de projecten Studium 
Generale (vallend onder 4744/8744) en Cineragua (4739/8739) geldt dat er in 2019 voor beide 
projecten geen kwalitatief voldoende inhoud ontwikkeld kon worden. Om die reden zijn de projecten 
niet gerealiseerd. 

Meer inhoudelijke informatie over de projecten is te vinden in het algemene jaarverslag. 
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