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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 2018 

De Stichting hanteert in de financiële verantwoording 2018 de systematiek dat alle uitgaven 

en inkomsten, die in het jaar 2018 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 Veluwe zijn zodanig beperkt dat het jaar met een 

positief saldo van € 3526,42 is afgesloten. Doordat onze stichting zonder kosten gebruik kon 

blijven maken van de ruimtes bij ZorgDat,  heeft geleid tot dit resultaat.  Ook de ondersteuning 

van de website wordt zonder kosten gesponsord door Elementa. De bijdragen van donateurs, 

giften, collectes en sponsoren, zijn dit jaar niet voldoende om zonder inzet van een deel van de 

financiële reserve van de stichting  de exploitatie sluitend te krijgen.  

De activiteiten van de werkgroepen zijn op gelijk niveau gehandhaafd. Het aantal leden van 

koor Zingen voor je Leven Harderwijk is aanzienlijk terug gelopen. Ondanks gelden vanuit 

collectes bij optreden, worden de lasten voor minder dan de helft gedekt door de baten. Voor 

het jaar 2019 wordt rekening gehouden met verdere vermindering van het aantal leden. Het 

zwemgroep is zeer succesvol. Een splitsing van de zwemgroep Harderwijk was nodig om het 

aantal zwemmers verantwoord te kunnen laten deelnemen. De groep heeft geen aanspraak 

gemaakt op de begrote gelden. 

Het aantal vrijwilligers is toegenomen. Veel aandacht is gegeven aan opleiding en 

samenhorigheidsbijeenkomsten. 

Het bestuur heeft zich gericht op een grotere naamsbekendheid van onze stichting en op het 

opnieuw gestalte geven van een eigen inloophuis met ondersteuning vanuit IPSO. De kosten 

voor PR en drukwerk zijn daardoor hoger dan begroot. Subsidieaanvragen hebben geleid toe 

een toezegging van de Roparun van €2600  als bijdrage voor PR , drukwerk en een nieuwe 

website. In de begroting van 2019 is dat opgenomen. Deelname aan een sponsoractie vanuit 

de ING, Help Nederland Vooruit,  is in gang gezet. De opbrengst zal begin maart 2019 bekend 

worden. 
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Conclusie 
Concluderend moet worden gesteld dat Stichting De Maretak Veluwe het jaar 2018 weliswaar 

met een positief saldo heeft afgesloten maar daarvoor een aanzien deel van de financiële 

reserve heeft besteed. 

De financiële stand van zaken geeft de Stichting nog het jaar 2019 ruimte om de activiteiten 

voort te zetten mede doordat ZorgDat Harderwijk ook in 2019 onze stichting  “om niet” 

gebruik laat maken van de benodigde ruimtes. 

Daarnaast geven de toezegging van sponsorgeld van Roparun en de sponsoractie ING Help 

Nederland Vooruit ruimte om de begroting 2019 in evenwicht te houden. 

Overzicht bank- en kassaldo’s in 2018 
 
Balans 

RABO Zakelijk Spaar Totaal 
Saldo (1-1-2018) € 6366,00   
Saldo (31-12-2018) €  3526,42   

 
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 2018 Stichting De Maretak 
Veluwe 

categorie exploitatie baten lasten  baten lasten 

  Exploitatie  
2018 

Exploitatie 
2018 

 Begroting 
2018 

Begroting 
2018 

101 Donateurs/vrienden v Maretak €        230,00 €              €     150,00 €       - 

102 Sponsorgelden €        300,00 €        -  €   1000,00 €       - 

103 Subsidie €           - €        -  €        - €       - 

104 Giften en collecte €        580,10 €        -  €     500,00 €       - 

105 Onttrekking aan reserve €      2889,58 €        -  €   3250,00 €       - 

       

110 huur €          - €        -  €        - €        - 

111 Telefoon en internet €          - €        -  €     200,00 €        - 

112 Overige huisvestingskosten €          - €        -  €        - €        - 

       

114 Koor Zingen voor je Leven  €      1178,87 €    3440,27  €   1200,00 €  3.800,00 

115 Inloophuis €           - €          -  €         - €        - 

115 Workshops en activiteiten €        173,60      €       217,38  €         - €        - 

117 Zwemmen  €           - €           -  €         - €     300,00 

       

119 WKD €           - €         -  €         - €        - 

120 Alg kosten: administratief, bank, 
bestuur 

€        120,00 €       551,11  €         - €     350,00 

121 Alg kosten: PR en drukwerk €           - €       725,18  €         - €     500,00 

122 Vrijwilligerskosten €           - €       438,21  €           - €     950,00 

       

Totaal  €      5472,15 €     5472,15  €   6100,00 €   6100,00 

       

Resultaat  €    - 2889,58     

 

Bestuur 
Voorzitter:   D.G.C. Vliegenthart 

Secretaris:  J.M.G. Bos 

Penningmeester: P.F.T. Peeters 

 

 

 

 


