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T o e l i c h t i n g b a l a n s 31 dec 2019
0400 Eigen Vermogen
1300 Debiteuren
Dit betreft een bedrag aan voorgeschoten kosten door derden die nog niet gedeclareerd was in
2019.
1400 Crediteuren
Dit zijn kosten die 2019 betreﬀen zijn gemaakt maar waarvan de facturen door ons in Q1 2020 zijn
betaald.
1701 te betalen kosten
Dit zijn kosten ( inbreng kunstenaar) excl btw die zijn voorgeschoten door derden en die nog niet
zijn gedeclareerd . Deze betaling wordt in 2020 gedaan.
1830 Btw afdracht
Dit is de Btw van Q4 2019 plus het bedrag ( 387) het bedrag dat in Q1 2020 is verwerkt en als
suppletie is ingediend.
1895 vooruitontvangen subsidies
Dat zijn subsidies die we in 2019 hebben ontvangen voor projecten die we in 2020 uitvoeren. We
hebben op de balans deze subsidies gecorrigeerd en geboekt onder vooruitontvangen subsidies
2020
7.500 gemeente Den Bosch Maatschappelijk Initiatieven Fonds ( buurtcamping )
7.500 gemeente Den Bosch Popupfonds ( Bossche Brugwachtershuisjes en ontwikkeling naar
meer huisjes)
10.00 Prins Bernhard Buurt Cultuurfonds ( buurtterras bouwen)
NB ivm corona kan het zijn dat we de buurtcamping in 2021 gaan organiseren en het subsidie
bedrag van MIF Den Bosch naar 2021 overhevelen.
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