Financieel Jaarverslag over 2020.
Dit is het vijfde financiële jaarverslag van de stichting over het volledige boekjaar 2020, een
eerste lustrum om te vieren. Ook de vrienden hebben dit bijzondere jaar als zeer apart en
soms moeilijk ervaren. Vergaderingen zijn uitgesteld en bouwbijeenkomsten verliepen op
gepaste afstand en volgens de Corona richtlijnen van het RIVM. Gelukkig heeft 2020 ons ook
veel goeds gebracht. Nadat in 2019 de bouwplannen en de financiële realisatie voor een
beleeftuin waren opgestart heeft dit in 2020 vorm gekregen door enerzijds de verkrijging van
de financiële middelen bij sponsors/subsidiegevers en anderzijds de start van het project “De
Beleeftuin”. Alhoewel de oplevering van de tuin in november heeft plaats gevonden moeten
er nog wel een aantal zaken in 2021 afgemaakt worden. Maar als dadelijk alles gaat groeien
dan heeft de Zorgboerderij er een fantastisch mooie beleving voor de bewoners bij. Met recht
een mooi visite kaartje. Gelukkig konden we in 2020 weer meer aanvragen van de
Zorgboerderij honoreren en zijn er mooie projecten voor ondersteuning van materialen
gerealiseerd. De stichting heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de
subsidie/sponsor aanvragen. Het bestuur is blij te zien dat de Zorgboerderij zich blijft
ontwikkelen om de gasten een zo goed mogelijk verblijf te geven. Het voor 2020 gepland
staande project “Fiets Labyrint” is door Corona wel besteld in dit boekjaar maar zal in januari
2021 geplaatst worden. Ook in het aantal donateurs is er een mijlpaal te melden. Wij hebben
voor het eerst het aantal van 50 kunnen overschrijden. Wij blijven ons steeds weer verbazen
over de vele enthousiaste donateurs, gul gevende bedrijven en particulieren. Ook zijn de
kosten weer zeer beperkt gebleven.
De kerncijfers in een notendop;
Kerncijfer van
Aantal donateurs
Bijdrage donateurs
Giften/donaties
Opzegging donateurs

2020
58
eur. 1.595,eur. 5.726,7

Tot. gemaakte kosten eur. 155,26
Aantal Projecten
4 (eur. 46.333,-)

2019
49
eur. 1.350,eur. 4.010,6

Verschil in %
+18
+18
+42

eur. 181,48
1
(eur. 80,-)

-15

2020 is wel een jaar geworden waarbij de stichting veel geld heeft ontvangen en uitgegeven in
vergelijking met de eerdere jaren. Dit kwam natuurlijk door het enorme Beleeftuin project.
Wij gaan ervan uit dat er voorlopig geen projecten zullen komen van zo’n enorme omvang en
financiële bijdrage. Het is goed om te constateren dat de aangeschafte apparatuur in eerdere
jaren prima werkt en dat het een grote meerwaarde heeft bij de deelnemers van de
Zorgboerderij.
In het komende jaar staat in ieder geval de uitrol van 1 groot project (Fiets Labyrint)op de rol
en zal er ook ten behoeve van de Beleeftuin nog een bijdrage aangevraagd worden.

Onderstaand de balans en toelichting:
Balans per 31-12-2020

x eur 1,00

Donateurs
1.595
Giften/Donaties
5.726
Project Giften Beleeftuin
44.000
Reserves
11.169
Project reserve
______3.331
Totaal
65.821

47.333
155
0
18.333
___________
65.821
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Projecten (uitgevoerd)
Bankkosten
Algemene kosten
Liquide middelen
Totaal

Toelichting:
Donateurs:
Per ultimo boekjaar hadden wij 51 donateurs. 9 donateurs konden wij verwelkomen terwijl
wij van 7 donateurs afscheid hebben genomen. Meestal wordt een donateurschap afgezegd
wanneer degene of familielid de Zorgboerderij heeft verlaten.
Giften/Donaties:
In 2020 mochten wij 23 donaties ontvangen van zowel bedrijven als particulieren met een
recordbedrag van eur. 5.726,-. Een aantal donaties waren speciaal bestemd voor een bepaald
project en zijn daar uiteraard ook naar toe gegaan. De speciale werving voor de Beleeftuin
hebben wij apart vermeld onder de post “Project Giften Beleeftuin”.
Projecten:
Wij hebben dit boekjaar gelukkig weer meer projecten kunnen oppakken. Zangduo B&B heeft
weer een mooie middag verzorgd, er is een nieuwe I-pad aangeschaft ter ondersteuning en er
zijn nieuwe speakers gekocht om de geluidkwaliteit in de diverse ruimtes te verbeteren. De
meeste tijd, energie en financiën zijn dit jaar besteed aan de realisatie van het bijzondere
project “De Beleeftuin”. Vanwege de hoge kosten die bij dit project spelen is er veel tijd en
energie gestopt in de fondsenwerving. Gelukkig hebben wij vele subsidieverstrekkers kunnen
aanschrijven en dit heeft geresulteerd dat wij konden starten met de bouw van de Beleeftuin.
Ook willen wij hierbij Fam. van Beijnum nog hartelijk bedanken voor hun inbreng van
middelen en arbeid.
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 kas-, bank- en spaarrekeningposities.
Reserves:
Dit is het bedrag wat wij in eerdere jaren niet hebben uitgegeven aan projecten en/of kosten.
Namens de penningmeester,
Arthur Hameete

