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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
 
Dit financieel jaarverslag dient als toelichting bij het financiële beleid van de Stichting 
Vrienden van de Wenum Hoeve in 2017. 
De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve heeft als doel om de hulpboeren op 
Zorgboerderij Wenum Hoeve iets extra’s te bieden naast het aanbod van de 
zorgboerderij. De stichting doet dit met steun van donateurs, van vrijwilligers, van 
maatschappelijke organisaties en met medewerking van betrokken burgers. 
 
UITGAVEN 
In 2017 heeft de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve hoofdzakelijk lopende 
activiteiten ondersteund en zich gefocust op de basistaken van de stichting. 
 
Evenals eerdere jaren zijn enkele vaste activiteiten ondersteund: 
 

• Uitje     € 2.034,80 
• Kerstviering    € 874,85 
• Cadeautjes hulpboeren  € 211,85 
• Soep & lunch   € 1.319,05 

 
Daarnaast zijn uitgaven gedaan ter ondersteuning van de stichting: 
 

• Bank- & bestuurkosten  € 189,31 
• Public relations (o.a. site)  € 102,85 
• Verzekeringen   € 710,71 
• Onderhoud bezittingen  € 583,91 
• Onvoorzien & divers  € 48,85 

 
Het onderhoud bestond aan beurten voor de tandemfietsen en duofiets en 
vervanging van bosbouwmaterialen. Aan verzekeringen is meer besteed dan 
voorgaande jaren. De duofiets is namelijk voor 3 jaar verzekerd. Deze kosten zijn in 
zijn geheel op 2017 geboekt. 



 
 

INKOMSTEN 
De uitgaven werden gedekt met diverse inkomsten. De stichting heeft het voorrecht 
gesteund te worden door zowel vast donateurs als door eenmalige bijdragen: 
 

• Donaties (vast)   € 1.805,00 
• Donaties (eenmalig)  € 100,00 
• Koeiengolf    € 100,00 

 
CONCLUSIE 
In 2017 is totaal €6.076,18 uitgegeven en €2.005,00 ontvangen. Er is bewust 
€4.071,18 meer uitgegeven dan ontvangen is om de reserves van de stichting te 
beperken. Eind 2017 had de stichting €7.706,96 aan liquide middelen. De stichting 
streeft er naar om €5.000,= aan reserves aan te houden en bijzondere projecten te 
ondersteunen met eenmalige inkomsten van stichtingen en fondsen. 
 


