
 
 

Financieel Jaarverslag over 2019. 
 
 
Dit is het vierde financiële jaarverslag van de stichting over het volledige boekjaar 2019. 
In 2019 heeft de Zorgboerderij weinig aanvragen gedaan voor ondersteuning van 
materialen en extra’s. Dit jaar zijn er echter wel bijzonder veel stappen gezet in de start 
van de ontwikkeling van een Beleeftuin op de boerderij waarbij de stichting een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de subsidie/sponsor  
aanvragen. In het laatste kwartaal van 2019 zijn vele instanties aangeschreven voor een 
bijdrage in de realisatie van de professioneel ontworpen Beleeftuin. Dit heeft er in 
geresulteerd dat eind 2019 al diverse bedragen hiervoor zijn ontvangen. Het bestuur is 
blij te zien dat de Zorgboerderij zich blijft ontwikkelen om de gasten een zo goed 
mogelijk verblijf te geven.  De financiële situatie van de stichting ziet er hierdoor nog 
steeds zeer rooskleurig uit. Voor 2020 staat het project “Fiets Labyrint” op de rol om 
vanuit de stichting te worden aangeschaft.  Net zoals in 2018 zijn er weer enthousiaste 
donateurs, gul gevende bedrijven en particulieren. Ook zijn de kosten weer zeer beperkt 
gebleven. De kerncijfers in een  notendop; 
  

- het aantal donateurs is gestegen van 40 in 2018 naar 49, een stijging van 22 %, 
- de bijdrage van deze donateurs is van eur. 1.250,- in 2018 gestegen naar               

eur. 1.350,- in 2019, een stijging van 8 %, 
- in 2018  ontvingen wij eur.  5.224,- aan giften/donaties en dit is gedaald naar         

eur. 4.010,- in 2019, een daling van 24 %, 
- in 2019 hebben 6 donateurs hun donateurschap opgezegd in 2018 waren dit er 5, 
- de totaal gemaakte kosten zijn gestegen van eur. 155,32 in 2017 naar                      

eur. 181,48 in 2019, een stijging van 16 % , 
- in 2019 hebben wij 1 project (eur. 80,-)kunnen faciliteren op de Zorgboerderij 

tegen 4 projecten (eur, 701,-) in 2018.   
 
Na de grote uitgaven in 2017, zijn de jaren 2018 en 2019, jaren 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 staat in ieder geval 1 groot project (Fiets Labyrint)op de rol en zal 
er ook ten behoeve van de Beleeftuin een bijdrage aangevraagd worden.  
 
Onderstaand de balans en toelichting: 
 

                                                      Balans per 31-12-2019                                       x  eur 1,00 

Donateurs          1.350         |   Projecten (uitgevoerd)              80 
Giften/Donaties         4.060 | Bankkosten             155 
Projecten (in afwachting)      17.500 | Algemene kosten               26 
Reserves           9.459 | Liquide middelen                        32.108 
    _______________ |     _____________| 
           Totaal      32.369              Totaal                  32.369 
 



 
Toelichting: 
Donateurs: 
Per ultimo boekjaar hadden wij 49 donateurs. 16 donateurs konden wij verwelkomen 
terwijl wij van 6 donateurs afscheid hebben genomen. Meestal wordt een donateurschap 
afgezegd wanneer degene of familielid de Zorgboerderij heeft verlaten. 
 
Giften/Donaties: 
In 2019 mochten wij 27 donaties ontvangen van zowel bedrijven als particulieren. Een 
aantal donaties waren speciaal bestemd voor een bepaald project. 
 
Projecten: 
Wij hebben dit boekjaar slechts 1 project ondersteund of totaal gefinancierd. Dit project 
was een bezoek van het Seniorenorkest de Wipmolen. Wij zijn wel volop bezig geweest 
met de voorbereidingen en de start van het bijzondere project “De Beleeftuin”. 
 
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 wij in eerdere jaren niet hebben uitgegeven aan projecten en/of 
kosten. Dit boekjaar is dit behoorlijk toegenomen vanwege de weinige projecten. 
 
 
Namens de penningmeester, 
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