Stichting Wijkcentrum Bakermat
Jaarrekening 2020

Baten en Lasten boekjaar 2020
Omschrijving
Communica e
Bankkosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon en internet
Accountants- en administra ekosten
Verzekeringen
Contribu es
Onderhoud inventaris
Huur
Gas en Electra
Schoonmaak
Onderhoud gebouw
Personeelskosten ZZP
Materialen voor workshops
Verhuur commercieel
Verhuur wijk
Service bij verhuur
Boekenbeurs
Subsidie Transforma efonds
Subsidie Ontmoeten en Verbinden
Subsidie Wijkini a ef
Bijdrages wijkbewoners
Dota e Bestemmingsreserve
Ba g saldo

Balans per 31-12-2020
Lasten
109,41
43,18
30,55
96,13
80,50
363,00
50,00
151,25
8.124,98
1.560,00
262,06
145,88
402,50
94,32

Baten

Omschrijving
Debiteuren
ING Bank betaalrekening
ING Bank spaarrekening
Bestemmingsreserve
Crediteuren
Ba g saldo

Ac va
150,00
30.630,35
100.000,00

Passiva

100.000,00
8.387,04
22.393,31
130.780,35 130.780,35

2.772,07
45,00
80,00
3.500,00
100.000,00
15.000,00
12.500,00
10,00
100.000,00
22.393,31
133.907,07 133.907,07

Toelichting bij de jaarrekening:
De Stichting Wijkcentrum Bakermat is opgericht op 7 februari 2020, met het doel de ontwikkeling en in stand houding
van een wijkcentrum voor de bewoners van met name de Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Hoogkamp en
Sterrenberg in de gemeente Arnhem.
Ten behoeve van de vestiging van het wijkcentrum heeft de Gemeente Arnhem de voormalige Diaconessenkerk
aangekocht in oktober, en vanaf 1 november verhuurd aan de stichting. De activiteiten van het wijkcentrum zijn in
november en december sterk geremd geweest door de oplevende corona uitbraak. Behalve een aantal goed bezochte
koffieochtenden, bestond de activiteit binnen het gebouw uit zaalverhuur, voornamelijk op commerciële basis. Het
bestuur van de stichting is met behulp van vrijwilligers voortgegaan met de voorbereiding van toekomstige activiteiten
en intensieve communicatie met de wijk via de eigen website en andere media.
De belangrijkste inkomsten bestonden uit subsidies van de gemeente Arnhem. De subsidie van € 100.000 uit het
Transformatiefonds is bestemd voor de verbouwing van gevel en entree en is toegevoegd aan een bestemmingsreserve.
De twee andere subsidies zijn bedoeld als bijdrage in de aanloopkosten van het wijkcentrum.
Gezien de hevigheid van de coronacrisis zal er ook in een belangrijk deel van 2021 slechts beperkte activiteit
plaatsvinden, terwijl de huisvestingskosten grotendeels doorlopen. De stichting is in overleg met de gemeente over
extra ondersteuning gedurende deze periode.
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Arnhem, 25 januari 2021
Voorzitter

Penningmeester
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