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I. Inleiding
Het afgelopen Christformation jaar was een jaar van herbezinning en herstel. De commotie ontstaan
rondom de geforceerde overname van de fulltime training is enigszins naar de achtergrond
geschoven. Het was een jaar van herijking en hergroepering.

II. Jaaroverzicht 2015 – 2016
1. BEGROTINGSZAKEN
De begroting en balans zijn dit jaar genormaliseerd. In het jaarverslag 2014-2015 is de situatie
geschetst aangaande het ontstaan van drastische financiële wendingen. Waardoor een selecte
groep studenten financieel werden gedupeerd. Na beraad heeft het bestuur besloten om na
afronding van alle andere financiële verplichtingen (ontslagvergoedingen, verhuis- en
opslagkosten e.d.) deze groep naar vermogen te compenseren. Derhalve is in het lopende jaar
2050,- uitgekeerd aan deze specifieke groep studenten.
Het bestuur blijft voornemens om resterende bedrag indien mogelijk alsnog uit te keren ter
completering van compensatie, indien dit financieel verantwoord is.
Tot dusver worden de huurkosten voor de trainingslocatie gedragen door Stichting All 4 One en
drukken daarmee niet op de huidige balans.
Gemaakte promotiekosten ten behoeve van ‘Plan A’ (jaarverslag 2014-2015.3b
‘Doorstartstrategie’) hebben betrekking op voorgaand boekjaar, waarvan de kosten vallen in
huidig boekjaar.
2. ORGANISATIE
a. Bestuurswisselingen 2015-2016
•

Benoemingen
E.L. Quist (secretaris 2015).

3. STRATEGIE
a. Locatievraagstuk
Per augustus wordt besloten of voor trainingswerkzaamheden nog steeds aanspraak moet
worden gemaakt op huidige huurlocatie van Stichting All 4 One.
b. Ontwikkeling parttime trainingen
Per volgend jaar zal een start gemaakt worden met het ontwikkelen van een vernieuwd
trainingsprogramma wat in parttime formaat zal worden aangeboden.
4. PROGNOSE
Bestuur verwacht aankomend jaar geen drastische koerswijzigingen.
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III. Financiële jaarrekening Christformation
2015

1 juli 2015 - 30 juni 2016

2016

2015

2016

Bank Rabobank

€

1.948

€

967

Eigen
Vermogen

€

1.948

€

967

Totaal activa

€

1.948

€

967

Totaal passiva

€

1.948

€

967

IV. Winst & verlies rekening

1 juli 2015 - 30 juni 2016

Opbrengst giften

€

1.432

Onverwachte baten (uit oninbare
vorderingen)

€

1.084

Totaal opbrengsten

€

2.516

Totaal kosten

€

3.497

Totaal resultaat

€

Kosten bestuur

€

210

Promotie kosten

€

1.010

Compensatie gedupeerde
studenten

€

2.050

Bankkosten

€

227

981-
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