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Dit jaar is een inhaalslag gemaakt in de financiële verslaglegging van de Stichting. Daartoe
zijn voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017 de overzichten in onderling vergelijkbare vorm
opnieuw opgesteld.
De Balans
Op de balansen voor de onderhavige jaren treft u aan de activa kant een inventaris en een
voorraad aan. Deze waren niet eerder opgenomen in de financiële overzichten.
De Inventaris bestaat voornamelijk uit computerapparatuur, meubels en niet voor verkoop
bestemd promotiemateriaal. Deze spullen zijn verspreid over de tijd uit eigen middelen of
uit donaties betaald, en soms via donaties in natura verkregen. De waarde ervan is onlangs
zo goed als mogelijk was geschat. Tevens is op basis van leeftijd en verwachte levensduur
van de goederen een afschrijving van € 400 per jaar vastgesteld.
Tot de Voorraad wordt gerekend materiaal dat voor verkoop is bestemd is. Het bestaat
voornamelijk uit Duits- en Nederlandstalige reisgidsen en Sultanstrail paspoorten. De
waarde op de balans is op basis van inkoop kostprijs bepaald. De afname van € 100 van de
voorraad waarde is op basis van schatting van gemiddelde verkopen.
De Stichting is btw-plichtig. Er is voor gekozen alle btw posten als vordering aan de activa
kant weer te geven.
De Stichting maakt voor het overgrote deel van financiële transacties gebruik van de
rekening courant van huisbank Triodos. De spaarrekening heeft feitelijk nog nauwelijks
dienstgedaan. Af en toe worden internetbetalingen (donaties of aankopen via de webshop)
naar de PayPal rekening gedaan. De Stichting heeft feitelijk geen fysieke kas. Noodzakelijke
aankopen worden per pinpas betaald of voorgeschoten.
Daarnaast maakt de webshop gebruik van (web)kassadienst PAY.nl. Dit kan als winkelkas
worden geschouwd. Omdat PAY.nl ontvangsten uit verkoop altijd binnen een week
automatisch uitbetaalt aan de rekening courant, is er voor de afgelopen jaren (met weinig
verkopen) voor gekozen de PAY.nl kassa niet apart op de balans op te nemen.
Als schulden is een aantal zaken aangemerkt. De post 207 Gids Oostenrijk betreft een belofte
van levering van een fysieke reisgids. De post 205 Deeln.bijdr.volg.jr betreft ontvangsten
voor deelnemersbijdragen vanaf oktober tot het einde van het jaar. Deze worden dus als
schuld geboekt. Elk jaar in ongeveer oktober ontvangen deelnemers namelijk een verzoek
tot het doen van hun jaarlijkse deelnemersbijdragen voor het komende jaar.
In de jaren 2015 en 2016 maakte NGSJ ook gebruik van de ruimte die de Stichting huurt in
het Rosenstock Huessy Huis Hagestraat 10 te Haarlem. Deze NGSJ betaalde voor de
onderhuur een huurborg. De onderhuur is in 2016 beëindigd.
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De Winst-verlies rekening
Wat de inkomsten van de Stichting betreft, maken de deelnemersbijdragen en donaties
onverminderd het grootste deel uit. Daarnaast zijn opbrengsten uit door derden
georganiseerde reizen belangrijk. In 2015 werden reizen nog grotendeels via de Stichting
georganiseerd. Vanaf 2016 faciliteert de Stichting reisorganisatoren alleen door middel van
informatieverstrekking, waardoor de kosten voor de Stichting voor het organiseren van een
reizen wegvallen. Vanaf 2017 worden inkomsten uit reizen gevormd uit een vast bedrag per
deelnemende reiziger.
Inkomsten uit verkoop van onder andere boeken (reisgidsen) zijn de afgelopen jaren helaas
gering gebleven.
De uitgaven van de Stichting betreffen voornamelijk lopende kosten als huur, kantoor,
communicatie en financiële diensten. Daarnaast kosten in verband met de inzet van
vrijwilligers. Kosten voor bijvoorbeeld deelname aan een beurs zijn begrepen in 440
Algemene kosten.
De afschrijving wordt vanaf 2016 als kostenpost (493) meegenomen op de winst
verliesrekening. Verder valt het op dat 2017 voor het eerst (vóór afschrijving) een positief
resultaat laat zien.
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