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Inleiding
Dat de samenleving meer en meer verbrokkelt, daarover
bestaat tegenwoordig wel consensus. In verschillende
verkiezingsprogramma’s van onze politieke partijen neemt
het tegengaan van de verbrokkeling een belangrijke plaats
in. Maar hoe te handelen? Wat is het cement van onze
samenleving? En moet het tegengaan van verbrokkeling al
niet bij onze jongeren beginnen?
In het sociologisch essay Steunberen van de samenleving
(Amsterdam University press, pag. 206) zegt de schrijver
dat jonge mensen nauwelijks nog tijd gegund wordt om
vaste overtuigingen te ontwikkelen. Ritme en rituelen
verdwijnen en maken plaats voor individuele toetsingsmomenten. De vorming van het individu tot een zelfstandig
persoon stagneert. Maatschappelijke fragmentatie dwarsboomt de opdracht van het onderwijs om in de cruciale
fase van de socialisatie en verinnerlijking van normen een
samensmedende rol te vervullen.
Wij zijn van mening dat de kerk een belangrijk rol in dit
samensmedende proces kan hebben. Zij kan (deels) het
cement van een samenleving zijn. De plaatselijke kerkelijke gemeente is daarin van het grootste belang. Juist in die
context horen jongeren en ouderen elkaar te ontmoeten,
samen te bouwen aan een samenleving waarin ruimte
is voor elkaars denkbeelden, voor elkaars individu, die
gericht is op eenheid en dienstbaarheid ten opzichte van de
samenleving in haar geheel.
Tegelijkertijd constateren wij dat de sport in dit proces een
belangrijke rol kan hebben. Waar is nog de plek waar jongeren en ouderen van de kerkelijke gemeente elkaar ontmoeten, intensief met elkaar optrekken en elkaar bemoedigen? Is niet juist de sport daarvoor bijzonder geschikt? Uit
persoonlijke ervaringen als gemeentepredikant weet ik dat
vooral duursporten zo’n samensmedende functie hebben.
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Het is echter voor kerken niet altijd mogelijk om dergelijke
inspanningen te organiseren, veelal ontbreekt daarvoor de
juiste kennis, inzicht, ervaring en faciliteiten.
De Stichting Chadash wil de kerkelijke gemeenten de
mogelijkheid geven om elkaar, jongeren én ouderen, te
ontmoeten in een gemeenschappelijke zoektocht naar
eigen identiteit en fysieke grenzen, om zo samen te groeien
in eenheid en kracht. Besef van de eigen identiteit is daarin
een belangrijke bouwsteen, maar zeker niet het hoofddoel.
Chadash is Hebreeuws voor vernieuwen, opbouwen. Het
werkwoord is afkomstig uit de Bijbel. De stichting wil bijdragen aan de opbouw en vernieuwing van de christelijke
gemeente (en zo aan de samenleving in haar geheel) in de
weg van vernieuwing van denken en handelen. Om deze
reden is het in principe ook niet mogelijk om individueel
in te schrijven voor een door de stichting georganiseerde
activiteit, deelnemers dienen in principe deel uit te maken
van dezelfde gemeente.
Om het belang van de samenleving in haar geheel te
benadrukken is de stichting een samenwerking aangegaan met een organisatie die wereldwijde nood wil helpen
te ledigen. De stichting wil hier jaarlijks een aanzienlijk
bedrag aan ten goede laten komen. Momenteel is dit hulp
aan een schooltje voor Syrische vluchtelingen in Noord-Libanon. Deze hulpverlening gaat (op dit moment) via de
Gereformeerde Zendingsbond. Zo dienen de sportactiviteiten rechtstreeks een maatschappelijk doel. Jongeren en
ouderen worden in voorlichtingsavonden geïnstrueerd en
gemotiveerd om hier fondsen voor te werven. De stichting
zamelt het opgehaalde bedrag in en overhandigt dit aan de
betrokken organisatie.
Ds. M.J. van Oordt
secretaris

1. missie/visie
De Stichting Chadash wil dienstbaar zijn aan de kerkelijke gemeenten door het organiseren van gemeenschappelijke op
samenbinding gerichte sportieve activiteiten en geestelijke toerustingsmomenten die leiden tot opbouw van de gemeente door persoonlijke toerusting en geestelijke vernieuwing van de deelnemers. Daarnaast ziet de Stichting Chadash het
als haar missie om te helpen de wereldwijde nood te ledigen door samenwerking met een kerkelijke organisatie (ANBI),
gericht op een concreet project.

1.1 Doelstelling

Stichting Chadash wil haar missie verwezenlijken door het
aanbieden van inspannings- toerusting- en ontmoetingsweken vanuit een daarvoor geschikte accommodatie. Zij
wil de deelnemers die uit dezelfde christelijke gemeente
afkomstig zijn daarin volledig faciliteren en zowel geestelijk als fysiek begeleiden. De lichamelijke prestaties staan
daarbij ten dienste van het proces van gemeenschappelijke
en individuele vernieuwing, opbouw en verdieping aan
de hand van de Bijbel. De doelstelling van de stichting is
opgenomen in artikel 2 van de statuten.
Zij wil tevens door het ondersteunen van een concreet
project elders in onze wereld de deelnemers bewust maken
van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de nood in
onze wereld. (verder te noemen: goede doel)
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft
niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het
feit, dat de instelling de met de activiteit behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke (dan
wel vergelijkbare) doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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1.2 Strategie

De stichting werft haar deelnemers voor de groepsweken
door bestaande christelijke gemeenten te benaderen. De
samenstelling van de groepen vindt plaats in nauw overleg
met de bewuste gemeenten, waarbij de doelstelling van de
stichting in het oog wordt gehouden. Er worden door de
stichting instructieavonden georganiseerd die in de bewuste gemeente worden gegeven. Hierbij wordt informatie
uitgewisseld en de doelstelling van de stichting uitgelegd.
Nadrukkelijk wordt daarbij het belang van het goede doel
uitgelegd en de deelnemers uitgedaagd om financiën voor
dit doel te verwerven. De organisatie van de groepsweek
gaat in overleg met daarvoor aangewezen sleutelpersonen
in de gemeente, zij hebben het contact met de individuele
deelnemers. De stichting zorgt voor de volledige facilitering van de groepsweken en de reis naar een geschikt
groepshuis. De voorkeur gaat uit naar een groepshuis
gelegen in een bergachtig/heuvelachtig gebied. Voor, tijdens en na de groepsweek wordt het onderlinge contact en
gezamenlijke trainingsactiviteiten tussen de deelnemers
gestimuleerd
De groepsweken worden momenteel gepland in de periode
mei t/m september, afhankelijk van de geplande activiteit. De trainingen gedurende de groepswerken worden
gegeven door een predikant of pastoraal werker of onder
supervisie van een predikant die door het bestuur daarvoor
wordt benaderd.

2. Huidige situatie
Op dit moment vinden de groepsweken plaats vanuit een
groepshuis gelegen in de Franse Alpen.
In het genoemde groepshuis kunnen ongeveer 20 personen worden gehuisvest. Elke morgen wordt gezamenlijk
ontbeten. Gedurende de dag doen alle deelnemers mee
aan een programma van fysieke inspanning, dat bestaat uit
fietsen (in de bergen) en/of het maken van (berg) wandelingen. Na een gezamenlijke avondmaaltijd is er elke avond
een programma van geestelijke vorming en toerusting.
Op de zondag wordt er een kerkdienst georganiseerd.
Alle deelnemers verplichten zich om zowel aan de fysieke
inspanning als aan de geestelijke toerusting deel te nemen.
Afwisselend worden groeps- en individuele gesprekken
gevoerd.
De locatie van het groepshuis is een belangrijke factor in
het bereiken van het doel van deze training. Op dit moment
is gekozen voor een groepshuis in een plaats gelokaliseerd
aan de voet van de Franse Alpen, in de nabijheid van de
Alpe d’huez. De beklimming van deze berg (of een wandeling bij of op deze berg) vormt in ieder geval een onderdeel

van het programma. Deze locatie ligt op circa 1050 km van
Utrecht. De combinatie van een totaal andere omgeving,
klimaat en cultuur zijn een belangrijk ingrediënt voor dit
programma. Daarnaast kunnen er op termijn groepsweken
worden georganiseerd op andere locaties.
Gezien de locatie van het groepshuis zijn voor het vervoer
van ongeveer 20 personen, hun begeleiding, en de fietsen
en bagage 3 busjes nodig, te weten 2 personenbusjes en één
bestelbus. Deze bussen worden momenteel gehuurd.
De deelnemers betalen in principe een eigen bijdrage voor
deelname. Voor 2018 is dit vastgesteld op Euro 400 tot
450,- per deelnemer. Dit is all-in, dus inclusief vervoer,
accommodatie, eten, drinken en begeleiding van zowel de
sportieve activiteiten als de geestelijke toerusting. De deelnemer dient zelf voor materiaal voor de sportieve activiteit
(zoals een fiets) te zorgen. In het geval een deelnemer niet
de financiële mogelijkheid heeft om te betalen zoekt de
stichting naar een oplossing, waarbij het mogelijk is dat de
bewuste deelnemer niet (of deels) betaald.

Naast de eerdergenoemde activiteiten zijn de vrijwilligers van Stichting Chadash actief op de volgende terreinen:
•
•
•
•
•
•
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Geven van voorlichting en instructies aan de betrokken deelnemende gemeenten.
Geven van voorlichting over het goede doel en het daarvoor op te halen streefbedrag.
Motiveren van de deelnemers om het goede doel te ondersteunen en waar mogelijk daarvoor ondersteuning te bieden.
Huren van vervoersmiddelen voor personen en bagage.
Organiseren van fietsritten, wandeltochten en andere sportieve activiteiten vanuit het groepshuis.
Opstellen van programma’s die erop gericht zijn om de doelstelling te verwezenlijken zowel door geestelijke als
lichamelijke toerusting.

3. Toekomst
Het is het verlangen van de stichting om in de komende jaren haar doelstelling voor een zo groot mogelijk aantal gemeenten te verwezenlijken. Om welke aantallen gemeenten dit gaat en welke kerkelijke signatuur is nog niet duidelijk.
De stichting streeft hier naar een groei vanuit behoefte, waarbij de stichting tijdig deze behoefte dient te faciliteren.
Om dit verlangen invulling te geven dient een aantal veranderingen doorgevoerd te worden. Hieronder worden enkele
zaken nader belicht.

3.1 Bijdrage GZB

Om het belang van de samenleving in haar geheel te benadrukken is de stichting een samenwerking aangegaan met
een organisatie die wereldwijde nood wil helpen te ledigen.
De stichting wil hier jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan
ten goede laten komen. Momenteel is dit hulp aan een
schooltje voor Syrische vluchtelingen in Noord-Libanon.
Deze hulpverlening gaat (op dit moment) via de Gereformeerde Zendingsbond. De stichting kiest ervoor om deelnemers niet te verplichten om een specifiek bedrag mee te
nemen ten behoeve van het goede doel. Deze fondswerving
is op vrijwillige basis. Dat betekent dat de stichting, die
zich immers naar de GZB toe voor een bepaald bedrag
garant stelt, in staat moet zijn om het door de deelnemers
opgehaalde bedrag aan te vullen tot het, met het goede
doel afgesproken, bedrag is bereikt.

3.2 Huisvesting

Het huidige groepshuis in de Franse Alpen wordt tegen
een niet marktconform tarief gehuurd van de eigenaren,
die de stichting een warm hart toedragen. Het huis staat
ter beschikking van de stichting Chadash gedurende de
periode mei t/m oktober. De stichting streeft ernaar om
ook bij een meer marktconforme vergoeding de prijs voor
de deelnemers laag te houden. Hiervoor is mogelijk sponsoring nodig.
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Naast het huidige groepshuis in de Franse Alpen zou
overwogen kunnen worden om ook op andere locaties een
groepshuis te gaan huren. In eerste instantie wordt dan
gedacht aan een huis in Zuid-Limburg. Het voordeel is dat
hier sprake is van heuvelachtig terrein, in combinatie met
een veel kortere reistijd.

3.3 Begeleiding en werving

Op dit moment gaan er 10 – 15 groepen mee, wat nu al een
ontoelaatbare druk op de organisatoren en begeleiding
legt. Het volledig vullen van het beschikbare aantal weken
wordt feitelijk met name beperkt door het ontbreken van
een adequate (financiering van de) begeleiding van de nog
vrije weken.
De huidige begeleiders doen dit allen vrijwel geheel in
eigen tijd of worden door een kerkelijke gemeente vrijgemaakt voor een periode van hooguit enkele weken, waarmee dus feitelijk de predikant/begeleider en/of de kerkelijke gemeente een sponsor is geworden. Uiteraard is dit voor
de afgelopen 2-3 jaar van de Stichting een mooie oplossing
geweest maar voor de toekomst is dit geen goede basis.
Het is in principe de bedoeling dat er per fietsweek minimaal 2 begeleiders meegaan, de ene met het taakaccent
op fietsen, de andere met het taakaccent op geestelijke
begeleiding.

Voor een adequate geestelijke en sportieve begeleiding
dient een goede financiële basis te zijn. Hierbij is het de
bedoeling om met name de kerkelijke gemeenten waar predikanten en/of pastoraal werkers aan verbonden te zijn te
benaderen voor een correcte financiële oplossing. Meestal
zal dit betekenen dat de geestelijk begeleider voor een bepaalde periode vrijgesteld wordt tegen een passende (vaak
verlaagde) schadeloosstelling van de kerkelijke gemeente.
Ook de werving van deelnemende gemeenten zal goeddeels door een predikant dienen plaats te vinden. Wellicht
kan hiervoor een predikant door een kerkelijke gemeente
(deels) vrijgesteld worden. Ook hier dient een vergoeding
tegenover te staan. Eenzelfde constructie geldt voor de
sportieve begeleiders.

3.4 Vervoer

Gezien de locatie van het huidige groepshuis (in een bergachtige omgeving) zal een substantiële afstand afgelegd
dienen te worden. Hiervoor is passend vervoer nodig. In
het geval van de Franse Alpen in de vorm van minimaal 3
(personen)busjes. Momenteel worden deze van betrokken
ondernemers gehuurd. Echter, de combinatie van snelle
groepswisselingen en veel verreden kilometers in korte
tijd is voor verhuurmaatschappijen zeer ongunstig. In de
reguliere verhuurmarkt lukt het niet om voor Chadash
busjes in te huren tegen tarieven die de Stichting op dit
moment kan vergoeden. Chadash is dus geheel afhankelijk
van betrokken ondernemers die de busjes voor een laag
bedrag verhuren aan de Stichting. Deze ondernemers zijn
daarmee feitelijk (grote) sponsoren. Het is zeer de vraag of
deze situatie na 2018 houdbaar is. De Stichting streeft naar
een oplossing voor de langere termijn.

3.5 Materiaal

Meerdere weken fietsen in de bergen vraagt veel van het
ingezette materiaal. Gedurende de weken zijn meerdere
reparaties noodzakelijk. De stichting streeft ernaar om
tijdens de fietsweken goed materiaal aan de begeleiders ter
beschikking te stellen zodat blessures en andere ongemakken veroorzaakt door inferieur materiaal kunnen worden
voorkomen. Momenteel dekt de bijdrage van de deelnemers deze kosten onvoldoende. Gestreefd wordt naar een
situatie waarin dit wel mogelijk is, hiervoor zijn sponsors noodzakelijk. Vrijwilligers die hun eigen materiaal
inzetten dienen hiervoor – en voor vervanging/reparaties
– gecompenseerd te worden.
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3.6 Verzekeringen

Het organiseren van fietsweken in de bergen brengt een
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het risico van
valpartijen en andere (kleine) ongelukjes vraagt om een
adequate en boven elke twijfel verheven verzekering. Momenteel dekt de bijdrage van de deelnemers de kosten voor
een dergelijke verzekering onvoldoende. Gestreefd wordt
naar een situatie waarin dit wel mogelijk is, hiervoor zijn
sponsors noodzakelijk.

3.7 Eigen bijdrage deelnemers

De eigen bijdrage van maximaal Euro 450,- (inclusief
begeleiding) is voor veel (jongere) gemeenteleden al een
heel bedrag. Een verhoging van dit bedrag wordt door het
bestuur als onwenselijk gezien. Het streven is eerder om
dit bedrag te verlagen. Afhankelijk van de sponsorwerving
wordt dit jaar gestreefd naar een verlaging tot Euro 400,per gemeentelid. Bovendien willen de organisatoren deelnemers niet zomaar uitsluiten als ze deze eigen bijdrage
niet kunnen opbrengen. Op voorspraak van de deelnemende gemeente en of het bestuur kan in bepaalde situaties
ook een plaats aangeboden worden aan een potentiële
deelnemer.

4. Organisatie
De gegevens van de Stichting Chadash zijn als volgt:
Postadres
Stichting Chadash
Dirk Bavolaan 10
2411 TC BODEGRAVEN
RSIN
KVK
Telefoonnr.
E-mail

855560435
64193020
0172-742454
info@chadash.nl

Op dit moment wordt een ANBI-status aanvraag voorbereid.
Het bestuur van de Stichting Chadash bestaat uit de
volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

dhr. C.J. van der Geer
dhr. D.G. Nugteren
dhr. M.J. van Oordt

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4. en 9. van de statuten voor de door hen in
die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere
beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten,
zoals reiskosten.
Het bestuur en haar voorzitter zijn onafhankelijk. Het
bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel
beleid. De taken die daarbij horen zijn onder meer:
•
•
•
•
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Opstellen van een jaarlijkse begroting
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen
Beheren van gelden
Besteden van gelden

Het bestuur komt minimaal 1 keer per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt.
Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting. De
organisatie maakt gebruik van geestelijke begeleiders en
vrijwilligers.
Geestelijke begeleiders zijn in dienst van een kerkelijke gemeente. Als zij niet in hun gemeente kunnen zijn omdat zij
een week van Chadash begeleiden zal, in het geval van pastorale noodzaak, daar iemand anders voor moeten worden
ingeschakeld. Dat levert extra kosten op voor de betrokken
gemeente. Wij willen als stichting deze kosten vergoeden.
Dat betekent dat wij met de betrokken gemeenten in overleg willen gaan om hun een vergoeding te betalen voor het
leveren van de begeleiding aan Chadash.
Eenzelfde constructie geldt voor de sportieve begeleiders.

5. Financiën en budgettering
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de financiële situatie van 2017. Hierbij zal ook inzichtelijk gemaakt
worden wat feitelijk vanuit sponsoring is verkregen.
Daarna zal een (behoudend) budget voor 2018 besproken
worden, met tevens een blik naar 2019-2020.

5.1 Jaarrekening 2017

De (concept)jaarrekening voor 2017 is door accountantskantoor Van Harberden-Veenendaal opgesteld. Vooruitlopend op het definitieve jaarverslag zijn in hoofdlijnen de
diverse posten in bijlage 1 weergegeven.
Zoals al aangegeven in hoofdstuk 3 zullen in de jaarrekening van 2017 enkele kostenposten niet zichtbaar zijn. Deze
zijn feitelijk wel gemaakt, maar door derden in het kader
van sponsoring betaald. Door deze sponsoring is het mogelijk geworden om gelden te bestemmen voor een aantal
noodzakelijke reserveringen in 2018. Het gaat hier vooral
om fiets- en onderhoudsmateriaal voor de begeleiders, een
bijdrage aan noodzakelijk onderhoud van het huis in Frankrijk, extra af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering en
een reservering voor het GZB-project, genoemd onder 3.1.

5.2 Budgettering 2018-2020

In bijlage 2 is een budgettering voor de periode 2018 – 2020
weergegeven, volgens een behoudend scenario. Hierbij
wordt in de periode 2018-2020 gefaseerd voor een aantal
posten meer realistische kosten gepresenteerd. Voor de
posten zoals huishuur, begeleiding etc. blijven overigens
gereduceerde tarieven gelden.
Uit het overzicht blijkt dat er voor 2018-2020 een behoefte
aan sponsoring is van Euro 10.000,- tot 45.000,- per jaar.
Met name vervoerskosten hebben hier een groot aandeel
in. De eigen aanschaf van busjes in plaats van huren wordt
vanaf 2018 onontkoombaar voor een goede exploitatie. De
9

kosten zullen dan vanaf 2020 met minimaal Euro 20.000,afnemen, waardoor de sponsorbehoefte substantieel lager
wordt.
Afhankelijk van de ontwikkeling van de sponsoring kan
in een gunstig scenario bijvoorbeeld een huis in Zuid-Limburg gekocht en binnen de Stichting geëxploiteerd
worden, kunnen winteractiviteiten bij het huis in Frankrijk
ontplooid binnen de stichting, etc. Of deze opties in beeld
komen hangt grotendeels af van de voortgang van de sponsorwerving en eventuele subsidies.

5.3 Beheer en besteding van vermogen

Voor het aangaan van verplichtingen en het beheer van
vermogen van de Stichting is een unaniem besluit van het
bestuur een vereiste. De bestuursleden hebben te allen tijde inzage in de financiële situatie van de Stichting. Beheer
van het vermogen vermogen vindt uitsluitend plaats op
basis van één bank- en spaarrekening bij een Nederlandse
bankinstelling
Eventueel opgebouwd vermogen in de Stichting wordt conform de statuten aangewend voor een ander goed doel

6. Fondsenwerving
Zoals in hoofdstuk 3 en 5 te zien is, is voor 2017 sprake van
verborgen sponsoring. In de budgettering voor 2018-2020
zijn deze kosten zichtbaar gemaakt. Dit brengt met zich
mee dat, voor een gezonde financiële basis, fondsenwerving noodzakelijk is.
Binnen het bestuur is lang nagedacht over de wijze waarop
deze fondsenwerving gestalte zou moeten krijgen. Hierbij
zijn 2 belangrijke groepen voor fondsenwerving geïdentificeerd, namelijk:
A. Deelnemers die zelf reeds met Chadash mee zijn
geweest en zelf ondernemer zijn, of ondernemers
waarvan kinderen mee zijn geweest.
B. Iedereen die mee is geweest of hoopt mee te gaan met
Chadash.
Een verkenning onder de ondernemers die Chadash reeds
kennen leert dat er veel sympathie is voor Chadash en
dat de meeste ondernemers bereid zijn om voor één of
meerdere jaren te sponsoren. Typische bedragen variëren
tussen 250 en 1.000 Euro per jaar. De meeste ondernemers
geven aan dit zeker voor 3 jaar te willen doen. Een eerste
inschatting is dat met behulp van deze sponsoring door ondernemers een gedeelte van de behoefte voor 2018, en mogelijk (gedeeltelijk) ook voor 2019 en 2020 zal vervullen.
Uiteraard zijn ook niet-ondernemers welkom als sponsor.
Er is inmiddels een algemene sponsor-flyer ontworpen.
Nagedacht wordt over het opzetten van 1 – 2 activiteiten per
jaar, specifiek voor de sponsors.
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Afhankelijk van de voortgang van de sponsoring is daarnaast wellicht ook een meer laagdrempelige sponsoring
via overige (ex-)deelnemers en sympathisanten gewenst.
Laagdrempelige donaties kunnen bijvoorbeeld via een
donatie-button op de website van Chadash verwezenlijkt
worden.
Voorts zullen er acties gestart worden voor het werven van
subsidies en donaties elders. Zo is Chadash in gesprek met
de Maatschappij van Welstand en wordt een subsidie-aanvraag in de groep “Kerk en Samenleving” voorbereid, specifiek gericht op de optimalisatie van de vervoerskosten.

Kosten diversen

121

Huur vakantiehuis

4425

Kosten boodschappen/catering

4187

Schoonmaakkosten ed.

2680

Brandstof

6076

Huur auto’s

13788

Overige autokosten

45

Inhuur

750
32072

Bijdrage deelnemers

46916

Overschot /tekort

14844

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Inhoud

Kleine aanschaffingen

229

Telefoonkosten

31

Reclame- en advertentiekosten

689

Reis- en verblijfkosten

85

Accountantskosten

815

Verzekeringen

381

Rente- en bankkosten

169
2399

Fondsenwerving
Donaties

3000

Giften zonder bestemming

1250
4250

Beschikbaar uit fondsenwerving

4250

Resultaat

16695

Bestemming
Fietsonderhoud en -materiaal begeleiders

-4500

Verzekeringen/huisvesting

-7500

Reserve bijdrage projecten

-5000

Overige reserves

305
-16695

Bijlage 1 : Globale jaarrekening 2017
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2018

2019

2020

Kosten

€

€

€

Huur

11825

17850

23625

Schoonmaakkosten ed.

1650

2450

3000

Reiskosten (gebruikmakend van huurbussen)

30650

62300

75000

Eten

5265

6701

7180

Verzekering

2903

3000

3500

Begeleidingskosten

10450

17500

21750

62743

109801

134055

Bijdrage deelnemers

52800

84000

90000

Overschot /tekort

-9943

-25801

-44055

Aantal (fiets)weken

11

14

15

Gemiddeld aantal betalende deelnemers per (fiets)week

12

15

15

Aantal deelnemers totaal per jaar

132

210

225

Werkelijke kosten per deelnemer

475

523

596

Gewenste bedrage deelnemer

400

400

400

Overige

5000

5000

7500

Rente en bankkosten

250

250

250

5250

5250

7750

Sponsoring/subsidie

9943

25801

44055

Giften zonder bestemming

10000

10000

15000

Totaal

19943

35801

59055

- directe kosten fondsenwerving

1500

2500

3500

- uitvoeringskosten eigen organisatie

1000

1500

2000

Beschikbaar uit fondsenwerving

17443

31801

53555

Giften met bestemming

5000

10000

10000

Af: besteed aan hulpverlening

5000

10000

10000

0

0

0

2250

750

1750

Toerekening overhead

Inhoud

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Fondsenwerving

Af: kosten fondsenwerving

Resultaat

Bijlage 2 : Begroting 2018-2020
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