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Contact 
Houtkamp 33 
3841 XC  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 2019 

De Stichting De Maretak Veluwe hanteert in de financiële verantwoording 2019 de 

systematiek dat alle uitgaven en inkomsten, die in het jaar 2019 hebben plaats gevonden, er in 

worden opgenomen. Eventuele verwachte inkomsten en uitgaven die in andere jaren plaats 

vinden, worden in die jaren opgenomen. 

De inkomsten van de Stichting De Maretak Veluwe zijn door enkele acties  aanzienlijk 

gestegen. De stichting lukte het de meeste handtekeningen te verzamelen voor de 

sponsoractie van de ING “Help Nederland vooruit” en bereikte daarmee de eerste plaats in de 

regio Apeldoorn. Het leverde een bedrag op van € 5000.  De actie Samenloop voor Hoop 

Harderwijk, georganiseerd door het KWF Kankerfonds,  was ook een groot succes. Het 

percentage van de totale opbrengst, dat als gift geschonken wordt aan ons inloophuis De 

Maretak, was verhoogd tot 20%.  Hierdoor kon de stichting een cheque in ontvangst nemen 

van €18261. Een deel van het bedrag wordt in 2020 overgemaakt. Tevens heeft het KWF een 

subsidie gegeven voor de workshop Kleur Bekennen, die in 2020 wordt gehouden. Ook heeft 

de stichting Roparun subsidie gegeven om de website “De Maretak Veluwe” te vernieuwen. 

Een aantal workshops en activiteiten is eveneens gesponsord. Hiermee konden de kosten voor 

deelname beperkt blijven. De hartkussentjes, die worden geschonken aan vrouwen die een 

operatie vanwege borstkanker hebben ondergaan, zijn dit jaar en komend jaar gesponsord 

door het Therapeutische Centrum De Berekuyl. De groep vrijwilligers, die al jarenlang deze 

kussentjes maakt, kan daardoor de meer dan 200 hartkussentjes per jaar blijven maken. 

Ons koor Zingen voor je Leven Harderwijk is eind van dit jaar helaas opgeheven. Het aantal 

leden was te gering geworden om door te gaan. De kosten voor het koor zullen daarom het 

komend jaar niet meer op de begroting staan.  

Voor de huisvesting van ons inloophuis en voor de door de stichting georganiseerde 

bijeenkomsten en workshops, kan zonder kosten gebruik gemaakt worden van ruimtes in het 

Wijkontmoetingscentrum Stad van de stichting ZorgDat.  

Aan de uitgavenkant staan de kosten als gevolg van een uitbreiding van de georganiseerde 

activiteiten zoals workshops, de  maandelijkse lunch “Weten en eten”,  verwenmiddagen en 

opleiding en begeleiding van vrijwilligers.  

Om de activiteiten meer bekendheid te geven en de naamsbekendheid van ons inloophuis te 

verbeteren, zijn de kosten voor folders, flyers en programmaboekjes toegenomen. Door 

sponsoring van advertenties zijn ook hier de kosten beperkt gebleven. 

Het jaar is positief afgesloten met een batig saldo van € 24842,73.  
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Voor het komend jaar streeft het bestuur ernaar een exploitatiereserve aan te houden ter 

grootte van het niet gedekte deel van de kostenbegroting van twee kalenderjaren, zijnde € 

13500. De bestedingsvoornemens bestaan uit kwaliteitsverbetering van het aanbod aan 

activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en vergroten van naamsbekendheid. 

Begroting 2020 
Omschrijving Baten Lasten Uit reserve 

Subsidies, giften, donaties € 1650   

Activiteiten € 1350 € 4483  

Vrijwilligers  € 1000  

Bestuurskosten  en ondersteuning  € 4115  

 € 3000 € 9598  € 6598 

 

Overzicht bank- en kassaldo’s in 2019 
Balans 

RABO Zakelijk Spaar Totaal 
Saldo (1-1-2019) €  3526,42 € 0,00 €  3526,42 
Saldo (31-12-2019) €  24842,73 € 0,00 €  24842,73 

 
Aanvullende mededeling van het bestuur:  

- Er zijn geen medewerkers bij de stichting in dienst  

- De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden 

Overzicht van de exploitatierekening 2019 Stichting De Maretak 
Veluwe 

categorie exploitatie baten lasten  baten lasten 

  Exploitatie  
2019 

Exploitatie 
2019 

 Begroting 
2019 

Begroting 
2019 

101 Donateurs/vrienden v 
Maretak 

€        370,00 €              €     250,00 €       - 

102 Sponsorgelden €      6640,00 €        -  €   3800,00 €       - 

103 Subsidie €      3324,77 €        -  €        - €       - 

104 Giften en collecte €    17213,85 €        -  €     500,00 €       - 

105 Onttrekking aan reserve €       €        -  €   2150,00 €       - 

       

110 huur €          - €        -  €        - €        - 

111 Telefoon en internet €          - €    1536,25  €        - €   1650,00 

112 Overige huisvestingskosten €          - €        -  €        - €        - 

       

114 Koor Zingen voor je Leven  €        600,00 €    2172,00  €   1500,00 €   2700,00 

115 Inloophuis €           - €          -  €         - €        - 

115 Workshops en activiteiten €        604,00     €     1786,04  €         - €   1800,00 

117 Zwemmen en andere sport €           - €           -  €         - €     300,00 

       

119 WKD €           - €         -  €         - €        - 
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120 Alg kosten: administratief, 
bank, bestuur 

€           - €       405,00  €         - €     350,00 

121 Alg kosten: PR en drukwerk €           - €       974,65  €         - €     500,00 

122 Vrijwilligerskosten €             8,00 €       585,37  €           - €     900,00 

       

Totaal  €    28760,62 €     7459,31  €   8200,00 €   8200,00 

       

Resultaat  €    21301,31     

 

Bestuur 
Voorzitter:   G.J. Koster 

Secretaris:  C.E. Peddemors 

Penningmeester: P.F.T. Peeters 

 

 

 

 


