
Financiële verantwoording Kerstshows 21 en 22 december 2019 

Sponsoring, reeds ontvangen via “Stichting Waar een Wil is” 

Dr. Vaillantfonds    €    5.000,00 

RCOAK      €    5.000,00 

Rabobank 3 x € 2.000,00   €    6.000,00 

Unive      €    2.500,00 

Gemeente Aa en Hunze    €       500,00 

Gemeente Emmen    €    2.500,00 

Gemeente Noordenveld   €    1.000,00 

Gemeente Borger-Odoorn   €    1.250,00 

Gemeente Borger-Odoorn   €    1.250,00 

Stichting Sport Drenthe    €    1.000,00 

Stichting it Kypmantsje    €    3.500,00 

Stichting it Kypmantsje    €    2.500,00 

Oringermarke     €       150,00 

Paasbergen     €        250,00 

Tegelspecialist     €        100,00 

Diner-Café Bussemaker    €        100,00 

Apotheek Themmen    €        150,00 

Auto Huis     €          50,00 

Gilly’s Koffie     €          50,00 

V.O.F. Fam. Schutrups    €        150,00 

Schoonheidssalon en pedicure IBOLYA  €          50,00 

Research Drive     €          50,00 

Stichting Online Betalen   €    1.020,26 

“                 “           “    €       156,38 

“                 “           “    €         84,16 

“                 “           “    €       190,63 

“                 “           “    €           8,73 

Podotherapie Lalkens    €       150,00 

Style Hair Professionals    €       150,00 



Autobedrijf Okken    €         50,00 

Klaas Meijer     €       125,00 

Reeds ontvangen    € 35.035,16 

      ========== 

 

Sponsoring, toegezegd, nog te ontvangen door “Stichting Waar een Wil is” 

Just Enter Fashion    €               100,00 

Boter Maakt Bijzonder    €               150,00 

Zwervers Fruit     €                 50,00 

Dressage 2learn    €               100,00 

Nog te ontvangen    €               400,00 

      ============== 

Totaal via Stichting Waar een Wil is: 

€ 35.035,16 + € 400,00 =  € 35.435,16 

    ============ 

*26 januari 2020: Omdat een aantal sponsoren het geld nog niet hadden overgemaakt heeft 

Stichting it Kypmantsje een voorschotbedrag van € 15.000,00 overgemaakt, zodat de nota van 

Arriva betaald kon worden. 15 februari 2020: er is al weer € 11.000,00 teruggestort. Nog € 4.000,00 

terug te betalen aan Stichting it Kypmantsje. 

Kosten (voldaan via “Stichting Waar een Wil is” 

Kersttruien shetlander showteam     €       146,55 

Kerststollen        €       400,00 

Boter kerststollen       €         53,26 

Spar, ranja        €         15,06 

Kledingverhuur W. Luinge, kleding harpiste                €       66,55 

Helene Neijmeijer       €   2.500,00 

Harpklank        €   2.000,00 

De Zingende Broeder       €      500,00 

Syrische muzikanten       €      785,00 

Shetlander Showteam       €      350,00 

Aimee Tent (acrobaten)       €      381,50  

Printjob (programmaboekjes)      €   1.076,90 



“         “  (naamkaartjes)       €        16,29 

D.T.E.S. (verkeersregelaars)      €      643,72 

Bert de Ruiter, speaker       (via HCE) 

Steenge, vloer tribunes       €   2.131,52 

V2 Facility, kosten verwarming      €   3.267,00 

BeWeRent, kosten huur hoogwerker     €      834,60 

Huur toiletten        (via HCE) 

Voorgeschoten kosten Hippisch Actief **    pm 

Vervoerskosten bezoekers 

Stichting Plusbus       €      114,00 

Arriva         €  15.532,50 

Dorenbos        €    6.800,00 

Rode Kruis        €       168,80 

Rode Kruis        €       131,20 

Reiskosten deelnemers 

H. Lemstra (Friezenteam)      €        19,00 

J.C. v.d. Ark (Friezenteam)      €        36,10 

Te betalen via Stichting Waar een Wil is     €  37.969,55 

         ========== 

Gesponsorde kosten (zie toelichting) 

Unive, bekertjes en bordjes       

Lions, vervoer         

Overige vrijwilligers vervoer       

Overige vrijwilligers        

Deelnemers, reiskosten en tijd       

Korting Bert de Ruiter       € 500,00 incl. B.T.W. 

Korting vervoer  Arriva en Dorenbos, afgerond    € 3.000,00 incl.B.T.W. 

Flyers/posters/promotie   

Koffie/thee bezoekers shows       

Catering deelnemers en vrijwilligers      

Gebruik Hippisch Centrum       



Opbouw, licht en geluid (Koopmans Geluid/Hippisch Centrum Exloo)  

Kersttruien studenten (Paping Klijndijk)    €    100,00 

** Gerda (Hippisch Actief) heeft een nota van het bedrijf van Danielle betaald en ook een 

reiskostenvergoeding aan Daniela en de andere studenten, inclusief B.T.W. afgerond € 3.500,00. 

Toelichting gesponsorde kosten 

Gebruik Hippisch Centrum, opbouw en afbouw, licht en geluid 

Koopmans Geluid  heeft het geluid en verlichting verzorgd en ook het eigen personeel dagenlang 

belangeloos ingezet bij het op- en afbouwen. De stoelen voor alle bezoekers zijn kosteloos 

beschikbaar gesteld. Door Hippisch Centrum Exloo B.V. is geen huur in rekening gebracht, de stallen 

mochten gratis worden gebruikt voor de paarden van de deelnemers en waren voorzien van stro en 

hooi. 

Normale kosten afhuren Hippisch Centrum: € 1.500,00 per dag ex B.T.W.,  door Hippisch Centrum 

Exloo B.V. is derhalve bijgedragen: 7 x € 1.500,00, te verhogen met B.T.W. 

Normale kosten Koopmans Geluid voor de opbouw en afbouw en het verzorgen van het geluid en de 

belichting van een dergelijk evenement, minimaal: 2 x € 10.000,00 ex B.T.W. , waarbij nog geen 

rekening is gehouden met de besparing doordat veel vrijwilligers zijn ingezet. 

Catering deelnemers en vrijwilligers 

Voor alle deelnemers, vrijwilligers en verkeersregelaars was er gedurende de twee dagen voldoende 

te eten en te drinken. Na afloop was er een gezamenlijk etentje voor hen. Allemaal bekostigd door 

Hippisch Centrum Exloo B.V.. Ook voor de koffie en thee welke werd geserveerd aan alle bezoekers, 

deelnemers en vrijwilligers is niets in rekening gebracht, gesponsord derhalve afgerond € 7.500,00. 

“Hippische” deelnemers 

Alle deelnemers hebben een eigen bedrijf, hun deelname was belangeloos, normaal gesproken 

zouden ook de “hippische deelnemers” een bijdrage moeten ontvangen, zodat in ieder geval hun 

kosten gedekt zijn, waaronder het inhuren van arbeidskrachten op hun bedrijf, tijdens hun 

afwezigheid in verband met het evenement. Hiervoor zal ook voor komende evenementen een 

bedrag beschikbaar moeten komen van minimaal € 3.000,00.  

Flyers/posters/promotie 

Voordat ”Stichting Waar een Wil is” toetrad tot de organisatie, was er al een promotiefilm gemaakt, 

kosten € 2.500,00 ex B.T.W. en was er opdracht gegeven tot het maken van een promotiefilm van 

alle activiteiten uit 2019, waarvan de kerstshows deel uitmaakten. Toe te rekenen aan de promotie 

voor de Kerstshows: € 500,00 ex B.T.W.. Voorts waren er al flyers en posters gemaakt. 

Begroting totale kosten voor de promotie incl. B.T.W. € 5.000,00 

Tekort Kerstshows 2019: € 6.000,00 

Als alle sponsorgelden binnen zijn, is er sprake van een tekort bij Stichting Waar een Wil is 
van afgerond € 6.000,00, dit is inclusief het bedrag dat we nog aan Gerda moeten betalen, 
voor de door haar voorgeschoten kosten. 
Dit tekort is als volgt samengesteld: 
Te ontvangen via Stichting Waar een Wil is:     €  35.435,16 



- te voldoen via Stichting Waar een Wil is: € 37.969,55 + 
de door Gerda voorgeschoten kosten incl. B.T.W. ad € 3.500,00 =  €  41.469,55 
 
Dit maakt afgerond een negatief verschil van € 6.000,00. Voor dit bedrag zouden we moeten 
informeren bij de gemeente Borger-Odoorn en wellicht ook de provincie, of hiervoor toch 
nog een financiële bijdrage mogelijk is. 
 

Aanmeldingen per gemeente in 2019 en financiële ondersteuning per gemeente 

Gemeente Aa en Hunze   255     €       500,00 

Gemeente Assen   191     €           0,00 

Gemeente Borger-Odoorn   86     €   2.500,00 

Gemeente Coevorden   228     €           0,00 

Gemeente Emmen   386     €   2.500,00 

Gemeente Hoogeveen    57     €           0,00 

Gemeente Meppel    42     €           0,00 

Gemeente Midden-Drenthe   19     €           0,00 

Gemeente Noordenveld   78     €   1.000,00 

Gemeente De Wolden    42     €           0,00 

Gemeente Tynaarlo    30     €          0,00 

Gemeente Westerveld    16     €          0,00 

 

Minimale begroting Kerstshows 2020 (incl. B.T.W.) op basis van het vorenstaande 

Vervoer, verkeersregelaars:         €   35.000,00 

Catering:         €   10.000,00 

Gebruik Hippisch Centrum:       €   15.000,00 

Op- en afbouw, inrichting, geluid en verlichting, verwarming   €   35.000,00 

Muzikanten/artiesten        €   15.000,00 

Hippische deelnemers        €     5.000,00 

Kosten spreker         €     2.000,00 

Promotie         €     5.000,00 

Totaal          € 122.000,00 

 


