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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 2020 

De Stichting De Maretak Veluwe hanteert in de financiële verantwoording 2020 de 

systematiek dat alle uitgaven en inkomsten, die in het jaar 2020 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 dit jaar beperkt gebleven door het 

ontbreken van grotere sponsoractiviteiten. De Stichting heeft beperkte financiële 

verplichtingen vanwege vaste lasten. Mede door de buffer, die vorig jaar is opgebouwd, 

hebben coronaperikelen weinig invloed gehad op de financiële huishouding. Het boekjaar 

2020 heeft een exploitatie tekort opgeleverd van €3137,25. 

Begin van het jaar is een sponsorovereenkomst met Broekhuis Holding getekend. Voor 

aankoop van een auto, schadeherstel of reparatie krijgt de Stichting bedragen van € 150, 

respectievelijk € 25 of € 15 gestort. Dit jaar heeft dat geleid tot een bedrag van € 335. Met 

meer bekendheid kan dat bedrag verder toenemen.  

Van de actie Samenloop voor Hoop Harderwijk, georganiseerd door het KWF Kankerfonds in 

2019,  ontvingen we nog een resterend deel van €1260,39. Hierdoor heeft deze actie voor ons 

het geweldige resultaat gehad van €18468,99.  

Het KWF Kankerfonds heeft in 2019 een subsidie gegeven voor de workshop Kleur Bekennen, 

die in 2020 zou worden gehouden. Door de beperkingen vanwege corona zijn veel activiteiten, 

die volgens het programma binnen zouden plaats vinden, geschrapt of aangepast. In overleg 

met het KWF Kankerfonds is de subsidie, die bestemd was voor de workshop Kleur Bekennen, 

ingezet voor Zomeractiviteiten, die wel in de buitenlucht konden plaats vinden.  Van deze 

subsidie ad € 1500, is €1458 besteed. Het resterend bedrag van € 42 is teruggestort op de 

rekening van het KWF Kankerfonds.   

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 en andere wijkontmoetingscentra van 

ZorgDat in Harderwijk. Er zijn wel kosten gemaakt voor naamgeving en gebruik consumpties. 

Het geplande gebruik is ook vanwege corona beperkt gebleven. 

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

verbeteren, zijn kosten voor folders, flyers en programmaboekjes gepland. Omdat het niet 

duidelijk was of geplande activiteiten door konden gaan,  zijn voor de tweede helft van 2020 en 

voor 1e helft 2021 wel flyers gemaakt maar geen programmaboekjes.  
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Ons koor Zingen voor je Leven Harderwijk, dat vorig jaar is opgeheven, heeft dit jaar toch een 

doorstart gemaakt. Door corona is het helaas niet mogelijk geweest ook daadwerkelijk te 

repeteren. Voor het komend jaar zijn de kosten voor het koor wel begroot.   

In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen voor de expositie Binnen-ste-Buiten. Ook 

hierbij is het nog niet duidelijk of de planning van deze expositie volledig kan worden 

gerealiseerd.  

Voor het komend jaar 2021  streeft het bestuur wederom naar het aanhouden van een 

exploitatiereserve ter grootte van het niet gedekte deel van de kostenbegroting van twee 

kalenderjaren, zijnde € 18000. De begroting is ruim opgezet en zal door de beperkingen 

vanwege corona mogelijk niet worden gerealiseerd. 

Begroting 2021 
Omschrijving Baten Lasten Uit reserve 

Subsidies, giften, donaties € 1650   

Activiteiten € 3175 € 10455  

Vrijwilligers  € 1250  

Bestuurskosten  en ondersteuning  € 2767  

 € 4825 € 14472  € 9647 

 

Overzicht bank- en kassaldo’s in 2020 
Balans 

RABO Zakelijk Spaar Totaal 
Saldo (1-1-2020) €  24842,73 € 0,00 €  24842,73 
Saldo (31-12-2020) €  8705,48 € 13.000,00 €  21705,48 

 
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 2020 Stichting De Maretak Veluwe 
categorie exploitatie baten lasten  baten lasten 

  Exploitatie  
2020 

Exploitatie 
2020 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2020 

101 Donateurs/vrienden v Maretak €        330,00 €              €     350,00 €       - 

102 Sponsorgelden €        510,85 €        -  €     500,00 €       - 

103 Subsidie €      1260,39 €        -  €     500,00 €       - 

104 Giften en collecte €        240,00 €        -  €     300,00 €       - 

105 Onttrekking aan reserve €      3137,25 €        -  €   6773,00 €       - 

       

110 huur €          - €        -  €        - €        - 

111 Telefoon en internet €          - €       157,24  €        - €       85,00 

112 Overige huisvestingskosten €          - €        -  €        - €        - 

       

114 Koor Zingen voor je Leven  €           - €           -  €         - €        - 

115 Inloophuis €           - €       421,56  €         - €   1180,00 

116 Workshops en activiteiten €        713,70     €     3641,13  €   1350,00     €   3403,00 

117 Zwemmen en andere sport €           - €           -  €         - €     200,00 

       

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

120 Alg kosten: administratief, bank, 
bestuur 

€           - €       760,13  €         - €   1045,00 

121 Alg kosten: PR en drukwerk €           - €       584,20  €         - €   2760,00 

122 Vrijwilligerskosten €           - €       627,93  €           - €   1000,00 

       

Totaal  €      6192,19 €     6192,19  €   3000,00 €   9773,00 

       

Resultaat Tekort €    3137,25     

 

Bestuur 
Voorzitter:   P. de Vries 

Secretaris:  Y. van den Hurk 

Penningmeester: P.F.T. Peeters 

 

 

 

 


