
AGON Balans 2016 (bijlage 1) Alle bedragen in EURO.

Opmerking vooraf: De vereniging is in 2016 opgericht, geen gegevens over 2015 en begroting 2016 !

Verslagjaar Verslagjaar

ACTIVA

Immateriële vaste activa 0

Materiële vaste activa 0

Financiële vaste activa

sub-TOTALEN 0 0

Voorraden 0

Vorderingen en overlopende activa 465

Effecten 0

Liquide middelen 18.810

sub-TOTALEN 19.275 0

TOTALEN 19.275 0

PASSIVA

Reserves en fondsen

— Reserves

• continuïteits-reserves

• bestemmingts-reserves 1.478

• herwaarderings--reserves

• overige-reserves 9.816

sub TOTALEN 11.294 0

— Fondsen

• bestemmings-fondsen 3.916

sub TOTALEN 15.210 0

Voorzieningen 0

Langlopende schulden 0

Kortlopende schulden 0

TOTALEN 15.210 0

31-dec.- 2016 31-dec.- 2015



AGON Baten &  lasten 2016 (bijlage 2) Alle bedragen in EURO.

Opmerking vooraf:

2016 2016 2015

Alle bedragen noteren in € (EURO)

Baten:
— Baten van particulieren (= contributie) 1.803

— Overige baten particulieren (nalatenschap) 11.000

— Baten van bedrijven 

— Baten van lotgenotencontact 1.172

— Baten van subsidies van overheden 462

— Baten van verbonden organisaties

zonder winststreven

— Baten van andere organisaties

zonder winstreven

Som van de verworven baten 14.437 0 0

Baten als tegenprestatie voor de levering van

—Producten en/of diensten (IB aangifte voor 3-den)

— Overige baten collecte Hart voor Handicap 8.193

Som van de baten 22.630 0 0

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

— Doelstelling A* 4.975

— Doelstelling B* 0

— Doelstelling C* 0

 4.975  0  0

Verwervinskosten 911

Kosten beheer en administratie 1.437

Som van de lasten 7.323 0 0

Saldo voor financiële baten en lasten 15.307

Saldo financiële baten en lasten 97

Saldo van baten en lasten (A) 15.210 0 0

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/ontrekking aan:

— continuïteits-reserve

— bestemmings-reserve 25 % van collecte 1.478

— bestemmings-AGONfonds 3.916

— herwaarderings-reserve

— overige-reserve 9.816

Totaal reserves (B) 15.210 0 0

Oké Oké Oké

Ter herinnering :

* A =

B =

C =

Lotgenoten contact, m.a.w.  wat is er besteed aan de organisatie van 

activiteiten voor de leden.

Wat zijn de doelstellingen van de AGON, in willekeurige volgorde:

Individuele financiële ondersteuning, waarbij er minimaal sprake 

moet zijn van een steun-lidmaatschap van de AGON.

De vereniging is in 2016 opgericht, geen gegevens over 2015 en begroting 2016 !

Voorliggend jaarBegroot lopend jaarWerkelijk lopend jaar

Belangenbehartiging van het individu, alsmede de doelgroep 

mindervaliden in het algemeen. Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt in fysieke of psychisch beperking. Wij doen dit op/in lokaal, 

regionaal of landelijk niveau/overleg, idem.



AGON Toelichting 2016 (bijlage 3) Alle bedragen in EURO.

Toelichting bestedingen in 2016

Opmerking vooraf: De vereniging is in 2016 opgericht, geen gegevens over 2015 en begroting 2016 !

Kosten Totaal Begroot Totaal

Wervings- beheer & werkelijk voor werkelijk

kosten admini- 2016 2016 2015
A B C stratie

Verstrekte (project)subsidies 2.483 2.483

en (lotgenoten)bijdragen 2.492 2.492

Afdrachten aan verbonden

(internationale) organisaties (v.v.t.) 0

Aankopen en verwervingen

(denk aan collecte materialen e.d.) 0

Uitbesteed werk

(denk aan afdracht derden voor collecteren) 645 645

Communicatiekosten 911 163 1.074

(denk aan porto, oproep vergaderingen et etc.) 0

Personeelskosten n.v.t. 0

Huisvestingskosten
(n.v.t., anders dan huur Ons erf) 0

Kantoor- en algemenekosten 629 629

Afschrijvingen 0

(n.v.t. wij hebben geen computer e.d.)

Totalen 4.975 0 0 911 1.437 7.323 0 0

Ter herinnering : Wat zijn de doelstellingen van de AGON, in willekeurige volgorde:

* A =

B =

C =

Lotgenoten contact, m.a.w.  wat is er besteed aan de organisatie van activiteiten voor de leden.

Individuele financiële ondersteuning, waarbij er minimaal sprake moet zijn van een steun-

lidmaatschap van de AGON.

Besteding aan doelstelling(*

Belangenbehartiging van het individu, alsmede de doelgroep mindervaliden in het algemeen. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in fysieke of psychisch beperking. Wij doen dit op/in 

lokaal, regionaal of landelijk niveau/overleg, idem.


