
  

Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve 
p/a Prinsenhof 8, 7315 HZ Apeldoorn 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

Dit financieel jaarverslag dient als toelichting bij het financiële beleid van de Stichting 
Vrienden van de Wenum Hoeve in 2018. 
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 2018 heeft de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve hoofdzakelijk lopende 
activiteiten ondersteund en zich gefocust op het project Gezonde Voeding en de 
basistaken van de stichting. 

Evenals eerdere jaren zijn enkele vaste activiteiten ondersteund: 

• Uitje     € 1.295,74 (begroot € 2.000,00) 
• Crea Bea       € 184,02 (begroot    € 500,00) 
• Cadeautjes hulpboeren     € 151,69 (begroot    € 400,00) 
• Soep & lunch   € 2.015,55 (begroot € 2.000,00) 
• Kerstattenties      € 890,92 (begroot    € 400,00) 
• Kerstviering         € 40,92 (begroot    € 400,00) 
• Vrijwilligersavond        € 55,99 (begroot    € 250,00) 
• Sinterklaasviering          € 0,00 (begroot    € 400,00) 
• Competentiebeleid              € 0,00 (begroot    € 200,00) 
• Bedrijfshulpverlening         € 0,00 (begroot    € 200,00) 

Daarnaast zijn uitgaven gedaan ter ondersteuning van de stichting: 

• Bank- & bestuurskosten    € 212,69 (begroot    € 150,00) 
• Public relations (o.a. site)    € 142,26 (begroot    € 100,00) 
• Verzekeringen     € 209,16 (begroot    € 500,00) 
• Onderhoud bezittingen    € 147,45 (begroot    € 500,00) 
• Onvoorzien & divers        € 0,00 (begroot    € 250,00) 
• Ambassadeurs         € 0,00 (begroot    € 500,00) 

2018 stond in het teken van het project Gezonde Voeding. Hieraan is € 6620,07 
besteed. 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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)   € 2.040,00 (begroot    € 1.500,00) 
• Donaties (eenmalig)  € 2.480,00 (begroot    € 2.400,00) 
• Fondsen & diversen  € 5.125,82 (begroot   € 12.000,00) 
• Koeiengolf           € 0,00 (begroot       € 100,00) 
• Ambassadeurs          € 0,00 (begroot    € 2.300,00) 

Van de eenmalige donaties is €750 geserveerd voor fiets aan te schaffen in 2019. 

CONCLUSIE 
In 2018 is totaal € 11.966,46 uitgegeven en € 9.645,82 ontvangen. Er is bewust € 
2.320,64 meer uitgegeven dan ontvangen is om de reserves van de stichting te 
beperken. Eind 2018 had de stichting € 5.297,27 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. 


