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  Inleiding Financieel Verslag 2014

Zoals bekend, merkt de Belastingdienst de Tweede Uitleg per 1 januari 
2008 aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); dit betekent dat giften aan 
de Tweede Uitleg voor de IB aftrekbaar zijn en dat over schenkingen geen 
schenkingsrecht c.q. over legaten geen successierecht is verschuldigd.
In het afgelopen jaar zijn enkele kleine giften van onze vaste bezoekers 
binnengekomen. Daarnaast is een legaat ter grootte van € 2.000 verstrekt.
Het gezamenlijk bedrag van afgerond € 2.500 is gereserveerd voor de viering van 
het 15-jarig bestaan van de Tweede Uitleg in het voorjaar van 2018.

Ook dit jaar werden wegens ziekte van de naailerares de naailessen gedurende een 
aantal maanden tijdelijk gestaakt. 

Omdat dit jaar slechts één docent beschikbaar was, is het aantal computerlessen 
beperkt geweest.

De prijsverhogingen voor sterke drank zijn niet doorberekend aan de bezoekers.
De meerkosten werden gecompenseerd door lagere energiekosten.

Ook dit jaar werd een reservering gedaan voor de toekomstige aanschaf van nieuwe 
apparatuur. Het stadsdeel heeft de Tweede Uitleg toegestaan om gedurende 10 jaar 
te sparen voor vervanging van apparatuur die met name door middel van 
fondsenwerving in 2007 is verkregen.
Hiertoe zal jaarlijks 10% van de aanschafwaarde van de computers (afgerond op 
€ 1.000 per jaar), keukenapparatuur (afgerond op € 700 per jaar) en overige 
apparatuur (afgerond op € 800 per jaar) worden gedoteerd aan de Voorzieningen 
(Vervangingsreserve). Tot nu toe hebben nog geen vervangingen plaatsgevonden.

De cursussen worden door vrijwilligers gegeven. Een uitzondering daarop zijn de 
professionele cursussen: de docenten FitGym en Meer Bewegen voor Ouderen 
worden beide betaald door Cordaan (voorheen Amsterdam Thuiszorg); Yoga wordt 
betaald door de deelnemers zelf.
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Balans Tweede Uitleg per 31 december 2013 en 31 december 2014
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Tweede Uitleg: Exploitatie 2013, Begroting 2014 en Exploitatie 2014
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