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Contact 
Wieringemeen 50 
3844 NA  Harderwijk 
info@demaretakveluwe.nl 

 
KvK: 08141406 
IBAN: NL92RABO0117764256 

Bezoek 
Houtkamp 33 
3841 XC  Harderwijk 
www.demaretakveluwe.nl 

 
Stichting De Maretak Veluwe is door de belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) met RSIN 815433104 

 

Jaarrekening 
financieel verslag 2017 

De Stichting hanteert in de financiële verantwoording 2017 de systematiek dat 

alle uitgaven en inkomsten, die in het jaar 2017 hebben plaats gevonden, er in 

worden opgenomen. Eventuele verwachte inkomsten en uitgaven die in andere 

jaren plaats vinden, worden in die jaren opgenomen. 

 

De lasten van de Stichting De Maretak zijn door tussentijdse maatregelen 

zodanig beperkt dat het jaar met een positief resultaat van € 4.052 is 

afgesloten. De tussentijdse maatregelen betroffen het per 1 augustus 2017 

opzeggen van de huur van het Inloophuis en het aanzienlijk beperken van de 

overige begrote lasten zoals kosten voor het Inloophuis, workshops en de 

algemene kosten. Hierdoor werden de begrote lasten van € 17.000 

teruggebracht naar € 10.329,99 

De giften, collectes, de deelname aan Samenloop voor Hoop en  de deelname 

van het koor hadden een positief effect op het resultaat. De inkomsten via 

sponsoren en donateurs zijn ernstig achtergebleven bij de verwachting. Ook de 

baten vanuit het Inloophuis en de workshops voldeden niet aan de verwachting. 

De gerealiseerde baten bleven met € 14.381,99 daardoor achter bij de begrote 

baten van € 17.000. 
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Conclusie 
Concluderend moet worden gesteld dat Stichting De Maretak Veluwe het jaar 

2017 weliswaar met een positief resultaat heeft afgesloten maar daarvoor het 

eigen Inloophuis de Tuinkamer heeft moeten opgegeven. 

De financiële stand van zaken geeft de Stichting nog het jaar 2018 ruimte om de 

activiteiten voort te zetten mede doordat de Stichting met ZorgDat Harderwijk 

heeft afgesproken in het jaar 2018 “om niet” gebruik te maken van de 

benodigde ruimtes. 

Alleen door substantiële toename van sponsoren, donateurs en subsidie zal het 

mogelijk zijn de Stichting haar activiteiten in 2019 te laten voortzetten. 

Overzicht bank- en kassaldo’s in 2017 
Balans 

RABO Zakelijk Spaar Totaal 
Saldo (1-1-2017) € 2.314,00 € 0,00 € 2.314,00 
Saldo (31-12-2017) €  6.366,00 € 0,00 €  6.366,00 
KAS Tuinkamer    
Saldo (1-1-2017) € 72,94 € 0,00 € 72,94 
Saldo (31-12-2017) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totaal saldo per 31-12-2017   € 6.366,00 

 
Aanvullende mededeling van het bestuur:  

- Er zijn geen medewerkers bij de stichting in dienst  

- De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden 
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Overzicht van de exploitatierekening 2017 
Waarbij de vergelijking is gemaakt met de begroting van 2017 

categorie exploitatie baten lasten  Baten lasten 

  Exploitatie  
2017 

Exploitatie 
2017 

 Begroting 
2017 

Begroting 
2017 

101 Donateurs/vrienden v Maretak €        205,00 €            
2,50 

 € 1.000,00 €       - 

102 Sponsorgelden €        - €        -  € 2.000,00 €       - 

103 Subsidie €     9.684,78 €        -  € 9.600,00 €       - 

104 Giften en collecte €     2.851,34 €         13,35  € 2.000,00  

105 Onttrekking aan reserve €           - €        -  €        - €       - 

       

110 huur €          70,00 €    3.971,00  €        - €  6.500,00 

111 Telefoon en internet €          33,87 €       620,61  €        - €     700,00 

112 Overige huisvestingskosten €            - €       391,64  €        - €     500,00 

       

114 Koor ZvjL €     1.435,00 €    4.118,40  €  1700,00 €  3.200,00 

115 Inloophuis €        102,00 €          -  €    325,00 €  1.000,00 

115 Workshops en activiteiten €           - €       250,59  €    375,00 €     750,00 

117 Zwemmen  €           - €           -  €         - €     250,00 

118 Expositie KIB €           - €           -  €         - €           - 

119 WKD €           - €       100,00  €         - €     500,00 

120 Alg kosten: administratief, bank, 
bestuur 

€           - €       421,30  €         - €     550,00 

121 Alg kosten: PR en drukwerk €           - €       254,10  €         - €  1.850,00 

122 Vrijwilligerskosten €           - €       186,50  €           - €  1.200,00 

       

Totaal  €  14.381,99 € 10.329,99  €17.000,00 €17.000,00 

       

Resultaat  €    4.052,00     

 

 

 

 

 


