
(Financieel) jaarverslag Stichting Waar een Wil is 2019 

 

Banktegoeden            31-12-2018  31-12-2019   

Saldo NL68 RABO 1025 1354 74      €       16,95  €         16,95   

Saldo NL20 RABO 0300 8689 60      €  1.853,55  €   6.528,72     

 

Ontvangsten  

Giften ontvangen via de bank in 2019                

Ten behoeve van Symposium Leren- Werk en Zorg           €   1.500,00 

Ten behoeve van speeltoestel minder validen en plaatsing 

- Rabobank                                           € 5.000,00 

- TVM    € 4.000,00 

Totaal ten behoeve van speeltoestel en plaatsingskosten €    9.000,00 

Ten behoeve van Kersthow      €  19.821,17 * 

*zie verder financiële verantwoording kerstshow 

 

Uitgaven  

Bestuurskosten, administratiekosten, vergaderkosten, kosten website, reiskosten 

cursussen:                                                 €         383,07 

 

Bankkosten:                    

Kosten beleef- en bewegingstuin: onderhoud, extra bankjes, betonnen bankjes met 

mozaieksteentjes, gebinten, promotie, speeltoestel minder-validen                                                                                     

€         175,27  

Totale kosten tuin:            

*kosten aanschaf speeltoestel € 8.500,00 

Ondersteuning projecten/bijeenkomsten 

Projecten ten behoeve en met statushouders           € 6.686,91 

Symposium Leren-, werk en zorg                                  €    385,96 

Betaald t.b.v. Kershow (restant in 2020)                      € 8.176,27 

                                                                                                                                                    

 

 €    9.838,52*  



 

Afschrijvingen 

Speeltoestellen aangeschaft in 2015: € 5.800,00 (afschrijving per jaar € 580,00) 

Speeltoestellen, banken e.d. aangeschaft in 2016: € 5.636,00 (afschrijving per 

jaar € 563,00) 

Terreinverharding 2016 € 19.025,00 (afschrijving per jaar € 951,00) 

Vijver 2017 € 17.902,00 (afschrijving per jaar € 895,00) 

Hekwerk met toebehoren aangeschaft in 2017 € 4.600,00 (afschrijving per jaar 

€ 460,00) 

Gebinten, bankjes en betonnen bankjes aangeschaft in 2018: € 8.192,00 

(afschrijving per jaar € 819,00) 

Speeltoestel voor minder-validen, aangeschaft in 2019: € 8.500,00 (afschrijving 

per jaar € 850,00) 

Grasmaaier, aangeschaft in 2017: € 1.400,00 (afschrijving per jaar € 140,00) 

N.B. de schaftkeet is in 2018 geschonken aan Stichting de Veerkracht. De 

bakfiets is zo intensief gebruikt, dat hij begin 2018 nog geen €2.000,00 waard 

was, de bakfiets is geschonken aan de vrijwilliger/gebruiker. 

Bezittingen 2018 m.u.v. banktegoeden: 

Speeltoestellen uit 2015                  €   4.060,00 

Speeltoestellen/banken uit 2016   €   4.510,00 

Hekwerk uit 2017                              €   4.140,00 

Terreinverharding uit 2016              € 17.123,00 

Vijver uit 2017                                     € 17.007,00 

Grasmaaier                                          €    1.260,00 

 

Bezittingen 2019 m.u.v. banktegoeden: 

Speeltoestellen uit 2015                  €   3.480,00 

Speeltoestellen/banken uit 2016   €   3.947,00 

Hekwerk uit 2017                              €   3.680,00 

Speeltoestel uit 2019                        €   8.500,00 

Terreinverharding uit 2016              € 16.172,00 

Vijver uit 2017                                     € 16.112,00 



Grasmaaier                                          €    1.120,00* 

*grasmaaier is in 2020 betaald als tegenprestatie voor onderhoud.  

 

 

Voor het verslag van de activiteiten wordt verwezen naar de foto-verslagen van het Cittaslow 
Voedfestival, de ingebruikname van het nieuwe speeltoestel en de kerstshow. 


