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Financieel verslag 2018  

 
 

 Begroting 

  
 

    
 

2018 2019 
  Inkomsten   

  Subsidie Gemeente Ermelo € 3.000,00 € 9.100,00 

  Bijdrage kerken € 3.500,00 € 3.500,00 

  Bijdrage fondsen w.o. Oranje Fonds € 300,00 € 350,00  
 Giften  € 600,00 € 750,00 

  Bijdragen deelnemers € 1.300,00 € 1.300,00 

  Sponsoring bedrijven € 150,00 € 100,00 

  Rente spaarrekening € 25,00 € 5,00  
 

 
  

  Totaal inkomsten € 8.875,00 € 15.105,00 

  

 

  

  Uitgaven exploitatie   

  Huur accommodatie Parasol € 3.500,00 € 9.600,00  
 Inrichting € 400,00 € 250,00  
 PR € 1.400,00 € 1.600,00 

  Porti en kantoorkosten € 150,00 € 200,00 

  Levensmiddelen w.o. maaltijden € 1.400,00 € 1.500,00 

  Activiteiten w.o. Burendag € 1.000,00 € 900,00 

  Kosten afvalverwerking € 300,00 € 250,00  
 Deskundigheidsbevordering € 50,00 € 50,00 

  Verzekeringen € 25,00 € 30,00 

  Vergader- en representatiekosten € 1.000,00 € 1.000,00 

  Bankkosten € 130,00 € 130,00 

  Website/internet € 100,00 € 100,00 

  Onvoorzien € 100,00 € 200,00 

  Totaal kosten € 9.555,00 € 15.810,00 

             Resultaat                -/- 680,00                         -/- 705,00 

 
 
 
 
 
 



 

 Balans per 31 december 2018 
 

 

Debet Credit 

 Reserve per 31-12-2017 

 

€ 16.433,53 

 Resultaat 2018 

 

-/- 369,15 

 Reserve t/m 31-12-2018 

 

€ 16.064,38 

 
 

 
 

 Kas € 121,37 

  RABO betaalrekening € 5.004,84 

  RABO Spaarrekening € 10.938,17 

  

    Vordering Gemeente Ermelo € 13.400,29 

  Voorziening 

 

€ 13.400,29 

 

    

 

€ 29.464,67 € 29.464,67 

 

 
  

 Resultatenberekening 2017 2018 
 Inkomsten  

  Subsidie Gemeente Ermelo € 3.000,00 € 9.094,00 

 Bijdrage kerken € 3.966,93 € 3.924,35 

 Bijdrage fondsen € 336,61 € 350,00 

 Giften € 583,35 € 1.901,45 

 Bijdragen deelnemers activiteiten € 457,50 € 422,50 

 Bijdragen deelnemers maaltijden € 900,00 € 694,00 

 Rente spaarrekening € 19,39 € 2,34 

 Sponsoring € 2.967,70 € 0,00 

 
 

 
 

 Totaal inkomsten € 12.231,48 € 16.388.64 

 

 
 

  Uitgaven exploitatie  
  Huur accommodatie Parasol € 3.625,46 € 9.594,00 

 Inrichting € 1.043,94 € 169.41 

 Afvalverwerking € 109,47 € 216,21 

 PR € 1.647,54 € 1.703,70 

 Porti en kantoorkosten € 290,55 € 202,02 

 Levensmiddelen w.o. maaltijden € 1.658,57 € 1.878,08 

 Activiteiten € 786,01 € 632,48 

 Kosten Burendag € 336,61   € 322.93   

 Verzekeringen € 23,42 € 25,15 

 Vergader- en representatiekosten € 1.142,17 € 1.811,82 

 Bankkosten € 130,55 € 120,33 

 Website/internet € 3.132,03 € 81,66 

 Totaal kosten € 13.926,32 € 16.757.79 

 Resultaat -/- 1.694,84 -/- 369,15 

 

 
€ 12.231,48 € 16.388.64 

 

 

  

    

 
 
 



 

 
Toelichting op het financieel verslag 2018. 

 
 

Aan het einde van ons jubileumjaar, met een klinkende feestweek, compleet 
met een feestmaaltijd, en met extra activiteiten voor gasten, maar zeker ook 
voor onze vrijwilligers, blijkt het verwachte tekort mee te vallen.  
En dat komt zeker ook door de giften, die we ontvingen van enkele gasten en 
de fooienpot, die vaak een verrassende inhoud had.  
Van de Stichting Kringloopwinkel ontvingen we een ruime donatie en de 
bijdrage van het Oranjefonds hielp mee om de Burendag ook dit jaar weer te 
doen slagen. 
 
Daarbij kregen we ook dit jaar weer de steun van de diaconieën van de 
Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke 
Parochie en twee collectes vanuit de Zendingskerk. 
 
De subsidie van de gemeente Ermelo was extra groot in verband met het 
marktconform ophogen van de huur van onze ruimte.  
 
Daarnaast konden we vanuit de voorziening, die we nog bij de gemeente 
hebben, de richtingborden betalen, die aan de Oude Telgterweg de route 
naar ons Inloophuis duidelijk aangeven. 
 
Met toch ook nu weer een dreigende verhuizing voor ons, zijn we blij, dat we 
nog een ruime reserve hebben, waardoor we niet bang hoeven te zijn, dat op 
onze activiteiten moet worden bezuinigd. Al hebben we wel besloten om de 
bijdragen voor activiteiten en maaltijden te verhogen met € 0,50, om aan te 
geven, dat ook hierbij alles duurder is geworden. 
 
Al weer 10 jaar Parasol, met steeds voldoende in kas om actief te zijn!  
En, niet in geld uit te drukken: het werk van de vrijwilligers, die die activiteiten 
mogelijk maakten! 
 
 
Wim van der Ven, penningmeester. 
Januari 2019. 

 


