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Jaarverslag 2021 Stichting de Maretak Veluwe 

 

Jaarrekening / financieel verslag 2021 

De Stichting De Maretak Veluwe hanteert in de financiële verantwoording 2021 

de systematiek dat alle uitgaven en inkomsten, die in het jaar 2021 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 verbeterd door 

sponsoractiviteiten via Huis in Actie van KWF/IPSO en enkele grotere giften en 

donaties. De Stichting heeft beperkte financiële verplichtingen vanwege geringe 

vaste lasten. De vorig jaar opgebouwde buffer is daardoor versterkt. Het 

boekjaar 2021 heeft een exploitatie overschot opgeleverd van €1875,07. 

De sponsorovereenkomst met Broekhuis Holding heeft met € 330 een mooi 

bedrag opgebracht. Met meer bekendheid kan dat bedrag verder toenemen. De 

fondsenwerving door Huis in Actie van KWF/IPSO is mede door de inspanning 

van “Evelien van der Werff op de fiets” succesvol geweest met een opbrengst 

van €2.649,50. 

Daarnaast hebben De Lions Harderwijk met een gift van € 500 de PKN 

Harderwijk met een collecte van €599 en De Berekuyl met een sponsoring van 

de hartkussentjes van € 690 onze financiële  positie versterkt. 

In juli en augustus zijn de Zomeruitjes georganiseerd. Hiervoor heeft de 

Gemeente Harderwijk € 1.670 subsidie verstrekt. De totale kosten waren €2.198. 

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 consumpties. Het geplande gebruik is vanwege corona 

beperkt gebleven. 

Om de activiteiten bekendheid te geven zijn kosten gemaakt voor folders en 

flyers. Mede door de onvoorspelbaarheid vanwege corona zijn de activiteiten 

voornamelijk met social media en via onze website bekend gemaakt.  

Ons koor Zingen voor je Leven heeft dit jaar een doorstart gemaakt. Door corona 

heeft het koor slechts beperkt kunnen repeteren. Inhuur van de Catharinakapel 

was vanwege de benodigde ruimte wel noodzakelijk.   

De expositie Binnen-ste-Buiten, die voor 2021/2022 was gepland, is door te 

geringe respons van deelnemers afgelast.  

Er is extra aandacht besteed aan onze vrijwilligers die zich ondanks de dreiging 

van corona onafgebroken hebben ingezet voor de gasten. 

Voor het komend jaar 2022 gaat het bestuur uit van een hervatting van het 

activiteitenprogramma. In het 3e kwartaal zal een nieuwe locatie in gebruik 

worden genomen voor ons Centrum De Maretak, waarvoor een  maandelijkse 

huur is vereist. 

In de begroting is rekening gehouden met een sponsoractie “De Lichtjesloop”, 

die op 24 september zal worden gehouden. Doelstelling is naamsbekendheid 

voor de Maretak vergroten. De opbrengst zal tenminste kostendekkend zijn. 

Verder streeft het bestuur naar het aanhouden van een exploitatiereserve ter 

grootte van het niet gedekte deel van de kostenbegroting voor twee 

kalenderjaren, zijnde € 7.000. 
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Begroting 2022 Baten Lasten Uit reserve 

Subsidies, giften, donaties € 10900   

Activiteiten € 955 €   9210  

Vrijwilligers  €   1450  

Bestuurskosten  en ondersteuning  €   4500  

 € 11855 € 15160  € 3305 

 

Overzicht van bank en kassaldo’s in 2021 

Balans 

RABO                                                                                       Zakelijk              Spaar            Totaal 
Saldo (1-1-2021)                                                            €    8.705,48       € 13.000,00    € 21.705,48                                
Saldo (31-12-2021)                                                        € 10.581,02       € 13.000,00    € 23.581,02 

     

 

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 2021 Stichting De Maretak Veluwe 

categorie exploitatie baten lasten  baten lasten 

  Exploitatie  
2021 

Exploitatie 
2021 

 Begroting 
2021 

Begroting 
2021 

101 Donateurs/vrienden v Maretak €        275,00 €              €     350,00 €       - 

102 Sponsorgelden €      2340,59 €        -  €     500,00 €       - 

103 Subsidie €      1670,00 €        -  €     500,00 €       - 

104 Giften en collecte €      4112,40 €        -  €     300,00 €       - 

       

       

110 huur €          - €   -  €        - €       - 

111 Telefoon en internet €          - €       132,26  €- €       97,00 

112 Onkosten coördinatoren €          - €       185,31  €        - €     800,00 

114 Koor Zingen voor je Leven  €        - €       671,52  €        - €   2100,00 

115 Inloophuis €           - €       208,23  €  - €     250,00 

116 Workshops en activiteiten €      1119,48 €     3738,60  €  1350,00 €   5905,00 

117 Zwemmen en andere sport €           - €       244,00  €         - €     200,00 

119 Expositie Binnen-ste-Buiten €           - €         15,00  €         - €   2000,00 

120 Alg kosten: administratief, bank, 
bestuur 

€       - €       537,78  €         - €     770,00 

121 Alg kosten: PR en drukwerk €           - €       507,71  €         - €   1100,00 

122 Vrijwilligerskosten €           - €     1401,52  €           - €   1250,00 

       

Totaal  €    9517,47 €     7641,93  €   3000,00 € 14472,00 

 Onttrekking aan reserve    € 11472,00  

Resultaat Overschot €    1875,54     
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Ondertekening Bestuur voor akkoord 

 

Harderwijk, 13 april 2022 

 

 

 

 

Voorzitter        Secretaris 

P.K.D. de Vries       Y.G.P. van den Hurk

       

 

 

 

 

Penningmeester 

P.F.T. Peeters        

 


