Tesselschade-Arbeid Adelt
afdeling Haarlem
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
Met genoegen presenteren wij u de Jaarrekening 2021 van Tesselschade afdeling Haarlem.
Diverse besparingen zijn verkregen:

✔
✔
✔
✔

de nieuwe penningmeester is per 1 januari 2021 gebruik gaan maken van “e-boekhouden”
een administratiekantoor ondersteunt nu incidenteel en stelt de jaarstukken op
doordat er in de winkel en bazaars per PIN wordt betaald is het hele proces kostenbesparend
het verzekeringspakket werd per 1 augustus ondergebracht bij huisbankier ABNAMRO;
een gratis taxatie van het pand aan de Grote Houtstraat en maandelijkse besparing premiekosten

De voorraad wordt jaarlijks geïnventariseerd, is courant, er zijn veel nieuwe artikelen toegevoegd, mede
dankzij een schenking van afdeling Den Bosch, voorraadwaarde per 31 december 2021 € 14.447
We lieten ons niet uit het veld slaan door de Corona maatregelen, dat blijkt uit de inkomsten:
De opbrengsten stegen dankzij de contributies € 4.270 en gulle giften € 3.610 van onze leden, de verkoop
via de winkel € 15.560, bestellingen via de nieuwe website en telefoon en € 971, zomer- en winter bazaars €
4.069 en huur 1e etage € 12.000.
Aan de uitgaven kant is vermeldenswaardig:
* de ondersteuning aan 6 studentes € 7.568 en gift aan het landelijk studiefonds € 25.000
* ondersteuning aan handwerksters € 8.019 en inkoop bij andere afdelingen € 876
* schenking aan het landelijke Tesselschade Studiefonds € 25.000
* reservering MeerJarenOnderhoud Pand € 50.000
* kantoorkosten voor versturen nieuwsbrieven en jaarbijdrage stegen € 1.212
we vragen onze leden regelmatig hun email adres door te geven om de kosten te drukken
* bestuurskosten: gratificaties voor handwerksters en bedankjes voor de vrijwilligers van de winkel,
boeketten, € 480, reiskosten depot commissieleden naar diverse handwerksters in het land € 175
* opstart en onderhoud website www.taahaarlem.nl € 301, er zijn geen plannen voor een webshop
Resultaat 2021
De staat van baten en lasten voor het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van -€ 75.940.
Dat komt omdat daarin is opgenomen een reservering van € 50.000 voor het MeerJarenOnderhoudsPlan
pand en onze gift aan het Tesselschade Studiefonds landelijk van € 25.000 zoals goedgekeurd door de ALV
van 18-09-21. Zonder deze reservering en uitgave was het negatieve resultaat voor het jaar 2021 -€ 940
geweest.
Een uitdraai uit “e-boekhouden” van de Balans en Winst & Verlies 2021 en Rapport ten behoeve van
publicatie liggen tijdens de Algemene Leden Vergadering ter inzage.
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