Balans:

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

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1012
1311
1511
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
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

208,48
130,50
7,50
250,00
146,89
-

743,37

Eigen vermogen
Nog te betalen crediteuren

0001
1411

€ 743,37
€
-

€ 743,37

Toelichting Balans:
Per 31-12-2019 was er een positief eigen vermogen van € 743,37, bestaande uit het debet banksaldo à € 596,48 op de verschillende stichtingrekeningen en
een inventaris à € 146,89. De inventaris bestaat uit een contactloos pinapparaat en een camerastatief. Er zijn geen openstaande facturen of vooruitbetaalde
bedragen.

Overzicht van baten en lasten:

Toelichting Overzicht van Baten en Lasten:

Baten:
8213 Donaties leden:
Er is €250 euro ontvangen voor de jaarlijkse bijdrage van onze “leden”.
8217 Donaties bestuur:
Dit bestaat uit donatie van het vacatiegeld, donatie van de reiskosten en de periodieke bijdrage. De periodieke bijdrage is minder dan vorig jaar € 57,50,
omdat de jaarlijkse bijdrage van 2019 in 2018 al is overgemaakt en er is destijds (in 2018) extra gedoneerd om de oprichtingskosten te dekken.
8221 Externe donateur:
Een anonieme donateur heeft € 250,00 gedoneerd.
8222 Subsidie gemeente Son:
Subsidie van € 469,00 van gemeente Son gekregen voor het maken van een gedeelte van de documentaire van Paul de Ridder
8313 Webshop resultaat:
Via de webshop zijn stickers en postzegels 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 € 201,32. Daar zijn de portokosten al vanaf
getrokken.

Kosten:
4111 Bankkosten BUNQ:
Totaal van de maandelijkse kosten, te weten € 140,40. Dit is hoger dan vorig jaar door het gestegen aantal transacties.
4112 Mollie:
Dit is de betaaldienst van de webshop. Bedrag is € 3,50.

4131 Vergaderingskosten:
De periodieke vergadering betalen de deelnemers zelf. Het bedrag van € 24,10 heeft betrekking op overleg met externe partijen.
4132 Vacatiegeld:
Dit is 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.
4141 Portokosten:
Dit betreft niet de portokosten van de webshop, want deze zitten in het resultaat van de webshop, maar dit is enkel voor het verzenden van
relatiegeschenken. Het bedrag is € 38,75.
4221 Medailles:
Er is € 133,75 besteed aan medailles om uit te reiken aan zogenaamde Brabanders om trost op te zijn. Dit worden sporadisch uitgereikt aan Brabanders die
positief in het nieuws kwamen.
4231 Facebook:
Er is € 130,00 besteed aan promotie via Facebook.
4319 Relatiegeschenken:
Dit betreft een bos bloemen, aan aantal flessen wijn en buttons voor derden die hebben bijgedragen aan onze stichting. Hier is € 128,82 aan besteed.
4511 Websitekosten:
Dit zijn de kosten voor webhosting à € 53,00.
4611 Reiskosten:
Er is €640,- besteed aan reiskosten voor bijeenkomsten, uitvoering van projecten bezoek aan relaties.

Projecten:
5233 Resultaat Excursie Brussel:
We hebben een excursie met gids georganiseerd voor 50 personen. Onze doelstelling is om in ieder geval break-even te draaien. Er wordt voor de zekerheid
een kleine marge begroot. Uiteindelijk kwamen positief uit en hielden we € 75,67 over.
5243 Resultaat Stadswandeling:
Er is een stadswandeling georganiseerd voor ongeveer 20 personen, echter vind deze plaats begin Januari 2020. Er is wel al betaald door verschillende
mensen en er is daarmee € 130,50 ontvangen.
5291 Overige projectkosten:
Deze post heeft betrekking op de zaalhuur van de debatmiddag in Tilburg. Het bedrag betrof € 91,50.

Samenvatting projecten (uit de nieuwsbrief):
Debat ‘kijken over de grens’:
In februari organiseerde PdC een debatmiddag in Tilburg. Onder kundige begeleiding van WIllem Jan Joachems en met een keur aan interessante gasten
werd er gediscussieerd over de toekomst van Brabant. Brabants Dagblad vatte het mooi samen en ook Tilburger Jace van de Ven wijdde er een column aan.
Gelukkig werd voor hem bevestigd dat ‘gevaarlijke ideeën’ bij PdC geen plek hebben.
Verdwijnen "Holland" van etiket Bavaria:
In april bereikte ons het bericht dat Bavaria de naamgeving op het etiket ging aanpassen. Daar proosten we nog maar een keer op!
Grensgeluiden:
Namens PdC sprak Peter Bluekens op 16 juni in het programma ‘Grensgeluiden’ van BredaNu Radio. De uitzending is inmiddels niet meer na te beluisteren.
Wel is het artikel van Peter na te lezen dat hij diezelfde maand schreef aan het Brabants Dagblad in reactie op de serie artikelen die BD publiceerde over de
kracht van (vooral Noord-)Brabant.

Kennismaking met N-BB:
De Brabantse boodschap wordt tegenwoordig ook in België verkondigd. De Nieuw-Brabantse Belangen (N-BB) proberen vooral bewustwording te creëren
voor de vergaande ‘vervlaamsing’. Vanuit PdC is er in september een delegatie afgereisd naar Beersel om samen met N-BB het ‘Charter van Beersel’ af te
kondigen. Met deze ludieke gebeurtenis onderstrepen we het gezamenlijk belang van PdC en N-BB.
Rozen voor het oorlogskerkhof Mierlo:
Op 19 september heeft Pacte des Cygnes op het oorlogskerkhof in Mierlo op ieder graf een roos gelegd. In totaal ruim 600 rozen. Aanleiding was de
bekladding eerder die week van de graven. Met de actie wil Pacte des Cygnes namens alle Brabanders onze dankbaarheid laten zien. We danken firma
Ogentroost voor het beschikbaar stellen van de rozen en Arno van de Louw voor het vervoer.
Busreis naar Brussel:
PdC organiseerde op 20 oktober een reis naar Brussel. In Brussel werden de deelnemers rondgeleid door Paul de Ridder. Paul de Ridder is dr. in
Middeleeuwse Geschiedenis en archivaris (1979-1988) bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel en hij maakte voor tv Brussel eerder een 45-delige serie over
de geschiedenis van Brussel. Eerder werkt PdC met Paul samen om scenes op te nemen voor een film over Pieter Bruegel. De opnames vonden plaats in de
vermoedelijke geboorteplaats van de meester in Son en Breugel. U kunt de film (in delen) terugzien via Bruzz.be.
Acties van de boeren:
Het zal u niet ontgaan zijn dat eind 2019 Nederland in actiestand stond. Vooral de acties van de (ook) Brabantse boeren zorgden voor veel discussies. Het
stak ons natuurlijk vooral dat boeren daarbij zich geen Brabander meer wilden voelen. Dit lieten ze zien door de Friese vlag te hijsen. Pacte des Cygnes heeft
in een open brief laten weten dat ook wij de boeren een gezonde toekomst toewensen. Maar wel eentje waarbij de boer in verbinding blijft staan met zijn
omgeving. Want er is niks Brabantser dan blijven ‘buurten’ en samen de oplossing zoeken.

