Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen
Resultatenrekening en balans 2016
RESULTATENREKENING

INKOMSTEN

Prognose begroting 2017

interest
Bijdragen Stg Gezond Leven
Stg Natuurlijk Welzijn
MMV-Moerman Vereniging
Ned. Ver. voor Acupunctuur
Ned. Osteopathie Federatie
TZC Roosendaal
Donaties particulieren
NOF
Onttrekking van eigen spaarmiddelen
AVIG

p.m.

Totaal inkomsten

UITGAVEN
Bestuurskosten
Secretariaatskosten
kosten telefoonwachten
Eindejaars attenties telefoonwachten
deskundigsheidsbevordering

€ 4.200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

2016

2015

2014

€ 16,11
€ 2.210,00

€ 31,62
€ 5.540,32
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00

€ 40,06
€ 4.146,75
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 350,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00

€ 300,00
€ 4.192,07
€ 500,00

€ 9.700,00

€ 8.218,18

€ 9.071,94

€ 8.536,81

€ 750,00
€ 300,00
€ 650,00
€ 300,00
€ 1.500,00

2016
€ 733,55
€ 271,59
€ 694,02
€ 300,00
€ 1.301,24

2015
€ 1.095,93
€ 450,15
€ 650,86
€ 300,00
€ 1.211,32

2014
€ 565,31
€ 898,05
€ 919,51
€ 275,00
€ 1.026,53

promotiekosten
overige kosten
kosten infolijn website

€ 4.000,00

€ 2.030,21

€ 2.200,00

€ 1.750,87
€ 124,31
€ 2.210,24

Totale uitgaven

€ 9.700,00

€ 7.385,82

€ 10.066,76

€ 8.405,02

€ 832,36

€ -994,82

€ 131,79

31-12-2015
€€ 31,62

31-12-2014
€ 250,00
€ 40,06

31-12-2013
€ 750,00
€ 100,42

€ 4.300,00
€ 1.582,89
€ 16.295,00
€ 22.177,89

€ 522,51
€ 20.247,27
€ 20.801,40

€ 305,89
€ 22.403,21
€ 22.999,16

€ 164,16
€ 21.852,79
€ 22.867,37

€ 15.000,00
€ 2.877,00

€ 15.000,00
€ 5.800,40

€ 15.000,00
€ 7.999,16

€ 45.000,00
€ 16.676,56

€ 22.999,16

€ 4.300,00
€ 65.976,56

Resultaat

Balans per 31 december 2016
Activa
Computerapparatuur
nog te vorderen rente
nog te vorderen subsidie Gezond Leven over 2016
Triodosbank zakelijke rekening
Triodosbank rendement rekening
Totaal activa
Passiva
Continuïteit reserve
Algemene reserve
Subsidie reserve (bijdrage 2016 nog tegoed van st.
Gezond Leven)
Totaal passiva

31-12-2016

€ 4.300,00
€ 22.177,00

€ 20.800,40

€ 4.111,75
€ 608,87

€ 4.328,29

Toelichting

In het afgelopen jaar heeft de stichting Infolijn AG met minder middelen meer gedaan.
Er werd over de gehele linie meer inspanning geleverd en tegelijkertijd toch ook minder uitgegeven, er is iets meer besteed aan
deskundigheidsbevordering. Een goede zaak.
Op de bestuurskosten, secretariaatskosten, kosten telefoonwachten is sprake geweest van een forse daling in het uitgavenniveau.
Op het gebied van de promotiekosten zijn opnieuw minder uitgaven besteed.
Wel is ons gebleken gedurende de deelname aan de Gezondheidsbeurs in februari 2017 dat de Infolijn nog steeds veel te weinig bekend
is bij het publiek. Hiervoor wordt dan ook binnenkort in een actieplan voorgelegd aan het bestuur.
Inkomsten en subsidies
Van zowel de Moermanvereniging als van de st. Natuurlijk Welzijn is over 2016 nog geen bijdragen ontvangen.
Ook werd van de vereniging NVA in 2016 nog geen bijdrage ontvangen.
Wel is van de AVIG eind 2016 een bijdrage van € 1.000 ontvangen.
Door het bestuur van de stichting Gezond Leven is in 2016 ruim € 3.000 minder subsidie verleend dan in 2015. Dit is veroorzaakt doordat
de bijdrage in IT uitgaven navenant lager zijn uitgevallen; extra onderhoud in 2015 aan het intranet veroorzaakte in dat jaar extra
uitgaven.
In 2017 zal het bestuur opnieuw een beroep doen op haar donateurs om zodoende in haar toenemende activiteiten op een adequate
wijze te kunnen tegemoet treden. De behoefte aan voorlichting over de integrale zorgverlening vertoont immers een stijgende lijn.

Vastgesteld te Epe, 16 april 2017
Mevrouw E.A.Best, voorzitter
De heer W.G. Koopman, penningmeester

