
Financieel jaarverslag Stichting Pennywhistle project 2020 
 
In 2020 heeft de Stichting Pennywhistle project een financiële gezien goed jaar gehad en de 
Stichting is dan ook financieel gezond. Het jaar kon afgesloten worden met een positief 
resultaat van €9,185,18. Het banksaldo op de lopende rekening bedroeg op 1 januari 2020 
€15,514.99 en steeg naar €24.700,17. Dit is inclusief een legaat waarmee afgelost is op de 
lening voor het huis. Er werd een bedrag van €20,000.00 gereserveerd, waardoor er nu 
€40,000.00 op de spaarrekening staat. De bijdragen van de vaste donateurs namen met 
ongeveer €300,00 af, terwijl de losse donaties met ongeveer €4.500,00 afnamen.  
 
Aan de uitgavenkant namen de kosten voor het huishouden toe door extra bijdragen 
vanwege de coronacrises. De huur/gas/elektriciteit van de Lotus Family bleef ongeveer 
gelijk. De post diverse kosten Lotus bleef ook ongeveer gelijk. Dit betreft voornamelijk 
onderhoud aan het huis, extra kosten voor kleding en medische kosten. Ook werden de 
buurtbewoners ondersteund.  De uitgaven aan de overige doelen bleef ongeveer gelijk. 
Er waren in 2020 geen overige uitgaven buiten de Lotus family. 
 
In 2018 werd het huis van de Lotus family aangekocht voor een bedrag van 115.200 Euro, 
mede op basis van een vrij af te lossen lening van €80.000,00 van een particulier. In 2019 
werd hiervan al €22.400,00 afgelost. In 2020 werd weer €42.400,00 afgelost wat betekent 
dat het restant van de lening €15.200,00 bedroeg op 31 december 2020. Er werd een legaat 
ontvangen van €69.472,62. Netto had de stichting aan het eind van het jaar een vermogen 
van 49.500,17. 
 
De bankkosten waren in 2020 ongeveer gelijk maar blijven relatief erg hoog (€844,75). Het 
percentage van de bankkosten en andere overhead op het totaal aan uitgaven ligt op 
ongeveer 1%. Op de overboekingen is dit helaas veel hoger. Andere kosten voor overhead 
betreft alleen de kosten voor internet, deze zijn laag. Er is geen sprake van enige vergoeding 
voor de bestuurders of andere vrijwilligers.   
 
Het bestuur bedankt alle donateurs en is zeer dankbaar voor de getoonde steun en het 
vertrouwen.  
 

 
 
  



 

Saldo per 1 Januari 2020 15.514,99€      

Bij: Donateurs 13.675,00€    

Losse donaties 8.093,93€      

Acties -€              

Legaat 69.473,62€    

Totaal inkomsten 91.242,55€      

Af: Huishouden Lotus 11.931,14€    

Huur/gas/electra Lotus 1.125,00€      

Aflossing huis Lotus 42.400,00€    

Diverse kosten Lotus 5.645,00€      

Overboekingskosten Western Union -€              

Bankkosten 844,75€         

Administratie kosten 111,48€         

Reservering 20.000,00€    

Totale uitgaven 82.057,37€      

Resultaat 9.185,18€        

Saldo per 31 december 2020 24.700,17€      


