
Aan de leden van het Bestuur van de Stg. Vrienden van de Zorgboerderij De Molenhoeve. 
 
 

Financieel Jaarverslag over 2018. 
 
Dit is het derde financiële jaarverslag van de stichting over het volledige boekjaar 2018. 
In 2018 is de goede spirit en betrokkenheid nog steeds stijgende.  In dit financiële 
jaarverslag spreken de cijfers eigenlijk voor zich. Mooie gestage groei van enthousiaste 
donateurs, gul gevende bedrijven en particulieren en dit alles tegen zeer lage kosten. 
Alle middelen worden  ingezet daar waar directe vraag is. De kerncijfers in een  
notendop; 
  

- het aantal donateurs is gestegen van 34 in 2017 naar 40 in 2018,                            
een stijging  van 17 %, 

- de bijdrage van deze donateurs is van eur. 1.025,- in 2017 gestegen naar               
eur. 1.250,- in 2018, een stijging van 22 %, 

- in 2017  ontvingen wij eur.  4.085,- aan giften/donaties en dit is gestegen naar         
eur. 5.223,50 in 2018, een stijging van 27 %, 

- in 2018 hebben 5 donateurs hun donateurschap opgezegd in 2017 was dit er 1, 
- de totaal gemaakte kosten zijn gedaald van eur. 178,45 in 2017 naar                      

eur. 155,32 in 2018, een daling van 13 % , 
- in 2017 hebben wij 6 projecten (eur. 3.504,-)kunnen faciliteren op de 

Zorgboerderij tegen 4 projecten (eur, 701,-) in 2018. 
-  

Na de grote uitgaven in 2017 was het in 2018 een jaar waarin niet al teveel projecten 
door de Zorgboerderij werden aangevraagd. De aangeschafte apparatuur werkt 
fantastisch en heeft een grote meerwaarde bij de deelnemers van de Zorgboerderij.  
In het komende jaar zullen er zeker een paar grotere projecten aankomen.  
 
Onderstaand de balans en toelichting: 
 

                                                           Balans per 31-12-2018                                        x  eur 

1,00 

Donateurs          1.250         |   Projecten             701 
Giften/Donaties         5.224 | Bankkosten             155 
Reserves           3.842 | Algemene kosten                 0 
      | Liquide middelen                          9.460 
    _______________ |     _____________| 
           Totaal       10.316              Totaal                  10.316 
 
 
Toelichting: 
Donateurs: 
Per ultimo boekjaar waren er 40 donateurs aangemeld. Er waren er 11 bijgekomen, 
doch door het verlaten van de Zorgboerderij ook 5 donateurs hun bijdrage stopgezet.  
 
 
 



Giften/Donaties: 
In 2018 zijn er 21 donaties geweest van zowel bedrijven als particulieren. Een aantal 
donaties waren speciaal bestemd voor een bepaald project. 
 
Projecten: 
Wij hebben dit jaar 4 projecten ondersteund of totaal gefinancierd. De projecten zijn als 
volgt gespecificeerd: 
 
Project 1 :  Inrichting  apparatuur voor in het nieuwe Theater voor eur.  109,- , 
Project 2:   Aanschaf apparatuur voor  de Luisterhoek/boek voor eur.  474,78, 
Project 3:   Boeking Seniorenorkest  Wipmolen voor eur.  70,-, 
Project 4:   Nieuwe Microfoon voor in de Huiskamer voor eur.  46,98. 
 
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. 
 
Reserves: 
Dit is het bedrag wat van eerdere jaren is over gebleven. 
 
 
Namens de penningmeester, 
 
Arthur Hameete 
 
 
 
 


