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Financieel Jaarverslag over 2017. 
 
Dit is het tweede financiële jaarverslag van de stichting over het volledige boekjaar 
2017. De enthousiaste voortzetting in 2017 is duidelijk zichtbaar in de cijfers.  Dit laat ik 
graag zien in de belangrijkste kerncijfers: 

- het aantal donateurs is gestegen van 18 in 2016* naar 34 in 2017, een stijging   
van 88 %, 

- de bijdrage van deze donateurs is van eur. 485,- in 2016* gestegen naar               
eur. 1025,- in 2017, een stijging van 110 %, 

- in 2016* ontvingen wij eur. 1.525,- aan giften/donaties en is gestegen naar         
eur. 4.085,- in 2017, een stijging van 268 %, 

- in 2016 heeft 1 donateur zijn donateurschap opgezegd in 2017 geen, 
- de totaal gemaakte kosten zijn gestegen van eur. 79,84 in 2016* naar                      

eur. 178,45 in 2017, een stijging van 122 % **, 
- in 2016* hebben wij 1 project (eur. 350,-)kunnen faciliteren op de Zorgboerderij 

tegen 6 projecten (eur, 3.504,-) in 2017. 
-  

Wij hebben financieel alles goed op de rit gekregen in 2017 en zijn verheugd dat wij de 
Zorgboerderij met 6 uitstekende projecten hebben kunnen faciliteren.  
 
Onderstaand de balans en toelichting: 
 
                                                           Balans per 31-12-2017                                        x  eur 1,00 

Donateurs          1.075         |   Projecten          3.505 
Giften/Donaties         4.086 | Bankkosten             155 
      | Algemene kosten              23 
      | Liquide middelen                          1.478 
    _______________ |     _____________| 
           Totaal        5.161              Totaal                   5.161 
 
 
Toelichting: 
Donateurs: 
Per ultimo boekjaar waren er 34 donateurs aangemeld  
 
Giften/Donaties: 
In 2017 zijn er 16 donaties geweest van zowel bedrijven als particulieren. Een aantal 
donaties waren voor  speciaal bestemd voor een bepaald project. 
 
 
 
 
 
 



Projecten: 
Wij hebben dit jaar zes projecten ondersteund of totaal gefinancierd. De projecten zijn 
als volgt gespecificeerd: 
 
Project 1 :  Beamer /scherm/boxen in de centrale ruimte voor eur.  2.154,43 , 
Project 2:   Geluidsinstallatie in het nieuwe Voorhuys voor eur.  528,00, 
Project 3:   Nieuwe Boormachine voor de hobbyruimte voor eur.   158,95, 
Project 4:   Nieuwe Schuurmachine voor de hobbyruimte voor eur. 162,40, 
Project 5:   Liedbundel voor eur.   371,62, 
Project 6:   DVD speler voor in het Voorhuys voor eur.  129,00, 
 
Bankkosten: 
De rekeningcourant bij de Rabo Bank brengt per maand de bankkosten in rekening voor 
het aanhouden van de rekening, pasgebruik en kosten van de incassi 
 
Algemene kosten: 
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor de administratieve handelingen en/of 
verplichtingen, zoals portokosten, papier benodigdheden, copy kosten e.d. 
 
Liquide middelen: 
Hieronder vallen de kaspositie en bankpositie. 
 
 
Bestedingen 2017 
De Vrienden hebben dit jaar weer een mooi aantal projecten kunnen doen voor de 
Zorgboerderij. Onderstaand zullen wij een opsomming geven van deze projecten.  
Wij zijn verheugd te constateren dat de projecten zeer gewaardeerd worden en het de 
gasten vreugde geeft en ondersteuning bij hun beperking. 
 
De projecten waren: 
Project 1 :  Beamer /scherm/boxen in de Til € 2.154,43 , 
Project 2:   Geluidsinstallatie in het nieuwe Voorhuys voor € 528,00, 
Project 3:   Nieuwe accuboortol voor de hobbyruimte voor € 158,95, 
Project 4:   Nieuwe vlakschuurmachine voor de hobbyruimte voor € 162,40, 
Project 5:   30 mappen met liedbundels voor € 371,62, 
Project 6:   DVD speler voor in het Voorhuys voor € 129,00, 
 
Voor 2018 staan er al een aantal mooie projecten op de kalender. 
 
Namens de penningmeester, 
 
Arthur Hameete 
 
 
 
 
*  2016* - dit is over de periode juni t/m december 2016 (7 maanden) 
** - als je de 7 maanden erbij zou nemen kom je uit op een stijging van 12 % 


