Pacte des Cygnes

Jaarrekening 2021

Balans:
2021
Activa
Algemene rekening
Donaties
Antwerpen
Webshop
Bierproefavond
Budget Congres
Pay Pal rekening
Nog te ontvangen debiteuren
Inventaris
Voorraad Webshop
Kruisposten algemeen overig

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1012
1311
1511
3011
2011

NL80 BUNQ 2205 7954 06
NL79 BUNQ 2205 8137 57
NL13 BUNQ 2205 8130 05
NL25 BUNQ 2034 5038 05
NL09 BUNQ 2041 3702 38
NL67 BUNQ 2039 2679 80
Gekoppeld aan 1002

Passiva
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

240,11
42,50
250,00
300,00
-

832,61

Eigen vermogen
Nog te betalen crediteuren

0001
1411

€
€

€

832,61
-

832,61

Toelichting balans:
Het totaal banksaldo bedraagt € 532,61. Dit is een daling van €173,56 t.o.v. 2020. De voorraad bedraagt € 300,- bestaande uit
vlaggen, postzegels en stickers t.b.v. de wesbhop.

Overzicht van baten en lasten:

Toelichting Overzicht van Baten en Lasten:
Baten:

8213 Donaties leden:
Er is €175 euro ontvangen voor de jaarlijkse bijdrage van onze “leden”. Veel donaties voor 2021 zijn in 2020 al ontvangen.
8217 Donaties bestuur:
Dit bestaat uit donatie van het vacatiegeld (€5.445,-) en een incidentele bijdrage (€ 20,98).
8221 Externe Donateur:
Incidentele donaties van anonieme partijen
8911 Interest:
Interest baten bij BUNQ

Lasten:
4111 BUNQ:
De bankkosten bij BUNQ zijn met € 13,02 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, doordat het aantal banktransacties
minder is geworden.
4131 Vergaderingskosten:
De periodieke vergadering betalen de deelnemers zelf. Het bedrag van € 48,81 heeft betrekking op relatie die aanwezig waren
bij de heropening van de horeca na corona.
4132 Vacatiegeld:
Dit bestaat uit het wettelijke toegestane vacatiegeld voor de bestuursleden voor het voorbereiden en bijwonen van de
vergaderingen. Al het vacatiegeld is terug gedoneerd aan de stichting.
4231 Facebook:
Er is geen geld besteed aan promotie via Facebook.
4521 Softwarekosten:
Dit zijn kosten voor Jotform en G-suites

4511 Websitekosten:
Dit betreft Studie Kool (€ 53,-), TransIP (€ 43,54), domeinregistratie doodspoor.eu (19,35)
4512 Webshopkosten (hosting):
Dit betreft CM.com (€ 122,21).
De totale kosten voor ICT zijn gestegen van €53,- (2019) naar € 339,44 (2020) naar €408,14 (2021).

Projecten:
8213 Webshop resultaat:
Via de webshop zijn stickers, postzegels, vlaggen en mondkapjes verkocht met de Brabantse Leeuw erop. Er is een kleine
opslag berekend die we als donatie opnemen en gebruiken voor andere projecten en acties van onze stichting. Er is een positief
resultaat gerealiseerd van € 547,30. Daar zijn de portokosten al vanaf getrokken. De kosten voor ICT zijn onder 4512
opgenomen.
5273 Resultaat Steentjesmonument:
Om de coronaslachtoffers te herdenken hebben we een monument gemaakt waarbij 1 steentje 1 slachtoffer symboliseert. Het
monument in Meersel-Dreef wordt regelmatig verfraaid met kaarsen en bloemen en wekelijks worden er steentjes
toegevoegd.
5283 Resultaat BBQ:
We hebben in de zomer van 2021 een BBQ georganiseerd voor leden en geïnteresseerden. We hebben ons netwerk hierdoor
uitgebreid en door de eigen bijdrage was dit project zo goed als budgetneutraal.
5303 Resultaat Stadstoer Leuven:
Een succesvolle stadstoer met gids, waarbij we kennis over de geschiedenis van Brabant hebben kunnen delen. En tevens een
positief financieel resultaat.

5313 Resultaat Lezing Bijsterveld:
De lezing “Hoe bouw je een Hertogdom” door Professor Bijsterveld. Zeer succesvolle en interessante lezing. Veel positieve
reacties en ons geld is daarmee goed besteed.

5511 Kosten Acties:
Het betreft hier kosten voor de petitie van de actie van de giftreinen en borden met Brabant als EU-regio.

Enkele projecten (uit de nieuwsbrief):

Zo was in het najaar prof. Bijsterveld bereid ons te inspireren met het antwoord op de vraag ‘hoe bouw je een hertogdom’?
Met een volle zaal luisteraars als dankbaar publiek.
En het is ons gelukt om met een select gezelschap Antwerpen, en ook Leuven met Brabantse ogen te bekijken dankzij een
gepassioneerde gids. Maar dit zal zeker niet het laatste stadsbezoek zijn.
Zo is besloten mee te werken aan een podcast-serie van de Brabantse Radio en kleurenTelevisie. Het eerste jaar smaakt naar
meer.
Begin 2021 stuurde Pacte des Cygnes een open brief aan de provincie met als oproep ‘Stop de verdozing!’.

Door het coronajaar hebben we projecten moeten aflassen of verzetten. De activiteit is minder geweest dan in voorgaande
jaren.

