
Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: NL90 INGB 0675 0200 42

IN:

Bijdrage Pater Pio digitalisering € 305.00

Rente € 0.00

Betalingen gebedsgroepen voor advertentie landelijke P. Pio dag € 231.00

Donaties € 275.00

Abonnementen Nederland € 15.00

Van de AXA bank België € 4,000.00

Nieuw boek Uit de Pen van Pater Pio, 100 brieven € 0.00

Totaal € 4,826.00

UIT:

Bankkosten € 141.95

Kosten website studio 5201 € 121.00

Gedeelte declaratie penningmeester (Betreft 2017 en betaald in 2018) € 171.00

Advertentie in het KN voor het tijdschrift en de gebedsgroepen € 728.30

Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 3,666.00

Kosten digitale site P. Pio € 375.00

Landelijke dag  gebedsgroepen P. Pio € 214.00

Rekening TPG postverzending naar alle abonnees P. Pio digitaal € 593.89

Totaal € 6,011.14

UIT: € 6,011.14

IN: € 4,826.00

€ 1,185.14

Saldo op 01-01-2018 € 12,046.13

Saldo op 31-12-2018         € 10,860.99

€ 1,185.14

JAAROVERZICHT 2018

Toevoeging:  Het tijdschrift “De Stem van Pater Pio”, in de Nederlandse taal is in 2018 voor 

het laatst verschenen, maar gaat in 2019 digitaal verder. Alle abonnees hebben in juli 2018 

een brief ontvangen waarin alles duidelijk wordt toegelicht. Om de kosten hiervoor te 

bestrijden hebben abonnees in 2018 een bijdrage gestort (zie post 1 bovenstaand).



Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529

Saldo op 01-01-2018 € 821.48

Saldo op 31-12-2018         € 2,429.14

Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd). 

JAAROVERZICHT 2018

Toevoeging:  Het tijdschrift "De Stem van Pater Pio", in de Nederlandse taal is in 2018 voor 

het laatst verschenen, maar gaat in 2019 digitaal verder. Alle abonnees hebben in juli 2018 

een brief ontvangen waarin alles duidelijk wordt toegelicht. Om de kosten hiervoor te 

bestrijden hebben abonnees in 2018 een bijdrage gestort van € 350,00 op deze rekening.

Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de 

rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920.

Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING 

rekening 67.50.20.042.

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift 

De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te 

verzenden devotionalia.

Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld 

opnemen.



Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio  2018

Saldo op 01-01-2018 € 0.17

Saldo op 31-12-2018         € 0.97

Contant ontvangen in 2018

Kalenders € 19.50

Abonnementen € 65.00

Advertentie KN gebedsgroepen € 94.00

Deelnemers landelijke dag € 335.30

Bijdrage digitalisering € 30.00

Sub totaal € 543.80

+ saldo 31-12-2017 € 0.17

Totaal 543.97

- declaratie € 523.00

- organiste landelijke dag € 20.00

Saldo 31-12-2018 0.97

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van 

Pater Pio die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en 

kalenders en bijdrage digitalisering, enz.

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn gedeeltelijke declaratie voor de gemaakte 

verzendkosten en een gedeeltelijke vergoeding voor onderhoud en crash computer betaald. 

(betreft 2018).

Het restant (€ 996,29) van genoemde kosten (totaal € 1.519.29) heeft hij betaald van de 

rekening 67.50.20.042 Stichting De Stem van Pater Pio.  (betaald in 2019)

De penningmeester heeft vrijwillig afgezien van uitbetaling van alle andere kosten voor 

restant computer, kantoor en kilometerkosten.

JAAROVERZICHT 2018


