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Financieel verslag 2020  

 
  Begroting  
  

   

  2020 2021 
 

 Inkomsten    
 Subsidie Gemeente Ermelo € 9.100,00 € 9.100,00  
 Bijdrage kerken € 3.500,00 € 3.500,00  
 Bijdrage fondsen w.o. Oranje Fonds € 250,00 € 250,00  
 Giften  € 900,00 € 750,00  
 Bijdragen deelnemers € 1.300,00 € 1.000,00  
 Sponsoring  € 100,00 € 100,00  
 Rente spaarrekening € 5,00 € 5,00  
     
 Totaal inkomsten € 15.155,00 € 14.705,00  
 

    
 Uitgaven exploitatie    
 Huur accommodatie Parasol € 9.600,00 € 9.600,00  
 Inrichting € 150,00 € 150,00  
 PR € 900,00 € 900,00  
 Porti en kantoorkosten € 200,00 € 200,00  
 Levensmiddelen w.o. maaltijden € 1.650,00 € 1.300,00  
 Activiteiten w.o. Burendag € 1.000,00 € 800,00  
 Kosten afvalverwerking € 300,00 € 300,00  
 Deskundigheidsbevordering € 50,00   
 Verzekeringen € 30,00 € 35,00  
 Vergader- en representatiekosten € 1.000,00 € 1.000,00  
 Bankkosten € 130,00 € 130,00  
 Website/internet € 100,00 € 100,00  
 Onvoorzien € 200,00 € 200,00  
 Totaal kosten € 15.310,00 € 14.715,00  
 Resultaat -/- € 155,00  -/-€ 10,00   
  € 15.155,00 € 14.705,00  

 

 
 
 
 



 
 
 

 Balans per 31 december 2020 
  Debet Credit 

 Reserve per 31-12-2019  €16.396,43  

 Resultaat 2020  €1.353,34 

 Reserve t/m 31-12-2020  € 17.749,77 

  
 

 

 Kas €98,68  
 RABO Betaalrekening € 6.710,74  
 RABO Spaarrekening € 10.940,35  
    
 Vordering Gemeente Ermelo € 13.294,29  
 Voorziening  € 13.294,29 

 
 € 31.044,06 € 31.044,06 

  
  

 Resultatenberekening 2019 2020 

 Inkomsten   
 Subsidie Gemeente Ermelo € 9.100,00 € 9.100,00 

 Bijdrage kerken € 3.882,30 € 4.119,03 

 Bijdrage fondsen € 265,00 € 1.000,00 

 Giften € 1.066,00 € 746,75 

 Bijdragen deelnemers activiteiten € 483,50 € 186,00 

 Bijdragen deelnemers maaltijden € 1.057,00 € 283,50 

 Rente spaarrekening € 1,09 € 1,09 

 Sponsoring € 112,50  

 Totaal inkomsten € 15.967,39 € 15.436,37 

 
   

 Uitgaven exploitatie   
 Huur accommodatie Parasol € 9.594,05 €9.594,00 

 Inrichting € 105,98 € 1.005,22 

 Afvalverwerking € 252,05 € 260,04 

 PR € 1.076,77 € 362,80 
 Porti en kantoorkosten € 167,36 € 124,13 

 Levensmiddelen w.o. maaltijden € 1.744,31 € 798,58 

 Activiteiten € 697,66 € 364,11 

 Kosten Burendag € 376,36 € 96,54 

 Verzekeringen € 26,42 € 31,63 

 Vergader- en representatiekosten € 1.393,39 € 1.238,94 

 Bankkosten € 119,33 € 119,38 

 Website/internet € 81,66 € 87,66 

 Totaal kosten € 15.635,34 € 14.083,03 

 Resultaat € 332,05 € 1.353,34 

 
 € 15.967,39 € 15.436,37 

 
   

 
   

 
   

    

 



 
 
 

 
Toelichting op het financieel verslag 2020. 

 

“Wat een rare tijd!” is waarschijnlijk de meestgebruikte zin in 2020. En dat 
rare geldt ook voor dit verslag: 
Onder aan de cijfers staat weer een “positief” resultaat. Maar ook nu is het 
niet het resultaat van wijs beleid, maar een resultaat, dat niet opweegt tegen 
de negatieve zaken rond ons Inloophuis. Al die uren, dat de Parasol gesloten 
was; al die beperkingen, waardoor maaltijden of activiteiten niet door konden 
gaan of waarbij minder deelnemers mochten aanschuiven. 
 
En toch is er behoefte om positieve zaken te benoemen: Ook dit jaar waren 
er die vrijwilligers, in de zaal, in de keuken, maar ook onderweg om 
deelnemers een hart onder de riem te steken. 
 
Stichting DAK schonk ons het geld voor een stevige tent en vanuit onze 
voorziening bij de gemeente konden we heaters aanschaffen, waardoor tot 
laat in de herfst meer mensen een plekje konden vinden in de Parasol, 
ondanks de beperkingen. 
 
Daarbij ontvingen we ook dit jaar de bijdragen vanuit de kerken en giften van 
gasten en deelnemers en ook de bijdrage van het Oranjefonds, waardoor we 
toch een geslaagde Burendag konden organiseren. Ook de opbrengst van 
een Kerstmarkt bij de BONI mocht worden toegevoegd aan ons tegoed. 
 
Kortom, het positieve resultaat van dit jaar is veel breder, dan alleen de 
cijfers! 

 
Maar nu het volgende jaar! Want bij de begroting, die naar de gemeente 
werd gestuurd, is de volgende toelichting gevoegd:  
 
Omdat niet bekend is tot hoelang we i.v.m. corona genoodzaakt zijn het 
aantal bezoekers bij activiteiten en maaltijden te beperken, zijn de kosten en 
de bijdragen daarvoor lager begroot! Ook eventuele kosten met betrekking 
tot de geplande verhuizing zijn nog niet in de begroting opgenomen. 
 

In 2021 gaan we toch echt weer verhuizen en al zijn de plannen nog in 
ontwikkeling, we zullen met elkaar moeten wennen aan een nieuwe situatie. 
Weer hopen we, voor zover de Corona het toelaat, elkaar te ontmoeten en 
met elkaar het dertienjarige jubileum te vieren. En dan zullen we het 
positieve resultaat van vorig jaar zeker goed gebruiken voor alle activiteiten 
in en om de Parasol, waar dat ook zal zijn! 
 
Wim van der Ven, penningmeester. 
Januari 2021. 


