
FINANCIËN EN FONDSENWERVING  
 
2016 is het jaar waarin JOTA voor het eerst volledig operationeel is geweest: het 
ontmoetingscentrum is op volle toeren gaan draaien en begin februari is een pionier- 
jongerenwerker aan de slag gegaan. 2016 was dan ook het jaar waarin we een goed 
overzicht hebben kunnen krijgen van onze reguliere inkomsten en uitgaven.  
 
De inkomsten uit het ontmoetingscentrum zijn hoopvol: mede doordat in het zomerseizoen 
de openingsuren verruimd zijn, is het resultaat boven verwachting geweest en is in een 
aanzienlijk deel van de kosten van het ontmoetingscentrum voorzien kunnen worden. Naast 
de opbrengsten uit verkoop van dranken en maaltijden aan haar bezoekers heeft JOTA ook 
de verkoop van (tweedehands) producten zoals boeken en CD’s verder vorm kunnen geven, 
waardoor de inkomsten ten opzichte van 2015 aanzienlijk toegenomen zijn.  
 
Met betrekking tot de uitgaven zijn er twee posten welke aanzienlijk op de begroting drukken: 
de kosten verbonden aan de pionier- jongerenwerker en de huur van het pand. Voor beide 
posten heeft JOTA in een eerder stadium reeds toezeggingen ontvangen waarmee voor een 
groot deel in deze kosten voorzien kon worden. 
Het moge duidelijk zijn dat JOTA nog niet in staat is geweest haar volledige exploitatiekosten 
in 2016 te kunnen dekken uit de inkomsten van het ontmoetingscentrum, maar gelukkig heeft 
men dankzij de steun vanuit diverse fondsen, (kerkelijke) instellingen en particuliere 
donateurs / sponsoren een resultaat conform verwachting kunnen bewerkstelligen. Kijkend 
naar de toekomst zal het echter noodzakelijk zijn de fondsenwervingsactiviteiten verder uit te 
breiden en op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van inkomsten om het succes van 
JOTA duurzaam te borgen, dan wel de balans tussen inkomsten / uitgaven op een andere 
wijze positief te beïnvloeden. Voor specifieke initiatieven en activiteiten zullen passende 
sponsoren benaderd gaan worden.  
Het overgrote deel van het eigen vermogen is voorbestemd om bestaande initiatieven te 
ondersteunen, ter uitbreiding van inrichting en inventaris en ter dekking van de exploitatie in 
2017.  
 
  
JOTA heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en valt hiervoor onder de 
groepsbeschikking van de Protestantse Kerk. Dat is aantrekkelijk voor particuliere gevers, 
want zij kunnen een donatie onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de belastingen. 
 
  



BALANS 
   

 
2016 2015 

 Activa 
   Installaties en inventarissen  €              13.854   €              15.553  

 Kortlopende vorderingen en overlopende activa  €                6.719   €              19.653  
 Geldmiddelen  €              39.185   €              30.019  
 Totaal  €              59.758   €              65.226  
 

    Passiva 
   Reserves  €              56.907   €              64.493  

 Kortlopende schulden en overlopende passiva  €                2.851   €                   732  
 Totaal  €              59.758   €              65.226  
 

    
    EXPLOITATIE 

   Baten 
   Baten Ontmoetingscentrum  €              17.007   €                2.896  

 Rentebaten  €                       -   €                       -  
 Bijdragen van particulieren  €                2.578   €                1.907  
 Subsidies en bijdragen  €              35.300   €              93.985  
 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                6.558   €                       -  
 Totaal baten  €              61.443   €              98.787  
 

    Lasten 
   Lasten Ontmoetingscentrum  €              22.281   €              34.097  

 Afschrijvingen  €                3.111   €                   179  
 Exploitatie Ontmoetingscentrum  €              13.003   €                2.265  
 Salarissen en vergoedingen  €              20.718   €                   496  
 Kosten beheer en administratie  €                3.172   €                2.101  
 Rentelasten/bankkosten  €                   187   €                       -  
 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                       -   €                       -  
 Totaal lasten  €              62.472   €              39.137  
 

    Saldo baten -lasten  €               -1.029   €              59.650  
 

     


