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Financieel verslag 2021  

 
  Begroting 

 
  

   

  2021 2022 
 

 Inkomsten    
 Subsidie Gemeente Ermelo € 9.100,00 € 7.500,00  
 Bijdrage kerken € 3.500,00 € 3.500,00  
 Bijdrage fondsen w.o. Oranje Fonds € 250,00 € 200,00  
 Giften  € 750,00 € 750,00  
 Bijdragen deelnemers € 1.000,00 € 1.000,00  
 Sponsoring  € 100,00 € 100,00  
 Rente spaarrekening € 5,00 € 5,00  
     
 Totaal inkomsten € 14.705,00 € 13.055,00  
 

    
 Uitgaven exploitatie    
 Huur accommodatie Parasol € 9.600,00 € 7.000,00  
 Inrichting € 150,00 € 150,00  
 PR € 900,00 € 700,00  
 Porti en kantoorkosten € 200,00 € 200,00  
 Levensmiddelen w.o. maaltijden € 1.300,00 € 1.300,00  
 Activiteiten w.o. Burendag € 800,00 € 800,00  
 Kosten afvalverwerking € 300,00   
 Deskundigheidsbevordering  € 50,00  
 Verzekeringen € 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 € 14.715,00 € 11.630,00  
 Resultaat -/- € 10,00  € 1.425,00  
  € 14.705,00 € 13.055,00  

 

 
 
 
 



 
 
 

 Balans per 31 december 2021 
  Debet Credit 

 Reserve per 31-12-2020  € 17.749,77  

 Resultaat 2021  € 2.749,34 

 Reserve t/m 31-12-2021  € 20.499,11 

  
 

 

 Kas € 380,26  
 RABO Betaalrekening € 20.506,24  
 RABO Spaarrekening € 11.145,32  
    
 Bestemmingsreserve  € 11.532,71 

 
 € 32.031,82 € 32.031,82 

  
  

 Resultatenberekening 2020 2021 

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

 Bijdrage kerken € 4.119,03 € 3.820,50 

 Bijdrage fondsen € 1.000,00 € 165,00 

 Giften € 746,75 € 922,10 

 Bijdragen deelnemers activiteiten € 186,00 € 171,00 

 Bijdragen deelnemers maaltijden € 283,50 € 626,00 

 Rente spaarrekening € 1,09 € 1,09 

 Sponsoring  € 184,85 

 Totaal inkomsten € 15.436,37 € 14.990,54 

 
   

 Uitgaven exploitatie   
 Huur accommodatie Parasol €9.594,00 € 7.297,00 

 Inrichting € 1.005,22 € 190,87 

 Afvalverwerking € 260,04 € 251,27 

 PR € 362,80 €238,66 
 Porti en kantoorkosten € 124,13 € 54,10 

 Levensmiddelen w.o. maaltijden € 798,58 € 1.094,17 

 Activiteiten € 364,11 € 281,38 

 Kosten Burendag € 96,54 € 162,79 

 Verzekeringen € 31,63 € 9,29 

 Vergader- en representatiekosten € 1.238,94 € 2.382,83 

 Bankkosten € 119,38 € 124,30 

 Website/internet € 87,66 € 96.67 

 Schade wegens fraude  € 57,87 

 Totaal kosten € 14.083,03 € 12.241,20 

 Resultaat € 1.353,34 € 2.749,34 

 
 € 15.436,37 € 14.990,54 

 
   

 
   

 
   

    

 



 

 Verantwoording 2021 Bestemmingsreserve 
    
 Saldo per juli 2021 € 13.294,29  
 

   
 Aanvulling keuken  € 57,68 
 Geschenkbonnen i.v.m. verhuizing en opslag  € 337,80 
 Kosten verhuizing  € 43,97 
 Declaratie Kookhoek Westerkerk  € 815,42 
 Pannen  € 69,97 
 Bijdrage fornuisaansluiting Westerkerk  € 436,74 

 Totaal uitgaven 2021  € 1.761,58 
    

 Saldo per 31 december 2021 € 11.532,71  
 

   
 
 

Toelichting op het financieel verslag 2021. 
 

Een bewogen jaar! Vol met ervaringen: negatieve, maar zeker ook positieve! 
 
Om te beginnen de covid, die ervoor zorgde, dat de Parasol heel wat dagen 
gesloten moest blijven! Onzekerheid over wat kon en wat niet! Maar ook zorg 
voor elkaar, waarbij bezoekers en vrijwilligers een hart onder de riem werd 
gestoken… 
 
Ook onzekerheid over de verhuizing, die onze jubileumviering in de weg zat! 
Maar het feest ging door en was een onvergetelijke happening. Waarna werd 
verhuisd en we nu alweer ruim een half jaar gast mogen zijn in de 
Westerkerk. 
 
En toen werden we het slachtoffer van een fraude, die veel geld leek te gaan 
kosten; maar door oplettendheid van onze coördinator en coulance van de 
bank bleek de schade gelukkig beperkt te blijven. 
 
Evenals vorig jaar eindigt 2021 met een ruim positief saldo. Dat komt vooral 
door al die zaken, die dit jaar niet konden doorgaan en door het feit, dat niet 
de hele subsidie opging aan huur en afvalverwerking. 
 
Het bedrag, dat vanaf de start van de Parasol bij de Gemeente voor ons was 
gereserveerd en waaruit we inrichting en onderhoud van het inloophuis 
konden betalen, werd in juli aan ons overgemaakt. Daaruit werden de kosten 
van verhuizing en inrichting van de kookhoek in de Westerkerk betaald. Dat 
gold ook voor de bonnen, die we uit erkentelijkheid gaven aan de mensen 
van de Kringloopwinkel en de familie Kwant, die belangeloos vervoer en 
opslag aanboden. 
 
En nu maar hopen, dat 2022 een beter Parasoljaar mag worden; de kas 
hoeft dat gelukkig niet te belemmeren! 
 
Wim van der Ven, penningmeester. 
Januari 2022. 


