
(Financieel) jaarverslag 2016 

Ontvangsten 

Giften ontvangen via de bank        € 35.255,00 

VVAO     €            250,00 

Provincie Drenthe  €      5.000,00 

Gift derden   €               5,00 

Vaillantfonds   €               5.000,00 

Stichting I.K.:   €   25.000,00 

Afbetaling lening         €   3.310,00 

Kwijtschelding schuld         €   3.310,00 

Uitgaven 

Bestuurskosten, administratiekosten, vergaderkosten, kosten kvk, kosten website, 

reiskosten:                                         €         884,25 

Bankkosten:          €         165,16 

Kosten beleef- en bewegingstuin: aanleg, terreininrichting (waaronder vijver) 

bankjes, toestellen, houten schaap:        

Ubels Groenvoorziening    €       750,00 

Nedaplast      €    1.211,94 

Ubels       €  10.000,00 

Kosten slang bewatering vijver    €       146,70 

Ubels Groenvoorziening    €    4.500,00 

SKW shop (bord tuin)     €    1.018,82 

Ubels Groenvoorziening    €    3.000,00 

Nedaplast (bankjes)     €    1.118,34 

Houten schaap tuin     €       300,00 

Arkema (toestellen)     €    3.200,00 

Ubels Groenvoorziening    €       775,93 

           €  26.021,73 

 

Ondersteuning projecten: 

Stichting Jikkie (gezinscoaching)   €  5.000,00 



Stichting Vitaal Paasbergen (toestellen)   €  3.750,00 

Electrische bakfiets vrijwilliger    €  3.090,00 

Binnenband bakfiets     €        21,95 

Stichting de Veerkracht, bijdrage partnerdagen  €  1.000,00 

Stichting Beeldentuin Zwakanaga, schoolproject €  1.850,00 

Music & Memory     €  1.500,00 

Zwakanaga      €     100,00 

VVAO       €     400,00 

De Veleta, rollatordansen    €     200,00 

Aanschaf schaftkeet t.b.v. veteranenproject  €  2.420,00 

Stevens, kosten slot schaftkeet    €        27,70 

Stichting Vitaal Paasbergen, bijdrage i-podproject €     330,00 

Kosten inrichting schaftkeet    €      270,87 

Bijdrage Drenthe College Serious Request  €   2.000,00 

           €   21.960,52 

Symposium Alzheimer/informatieve beurs en opening tuin op 8 oktober 2016 €     3.456,75 

Kosten i.v.m. het poten van 100 tulpenbollen t.b.v. het vergeten kind 28 oktober €        183,92 

Kosten stagiair: onkosten vergoeding en stagevergoeding    €         836,00* 

(*) eenmalig is in 2016 in samenwerking met medewerkers van woon- en zorgcentrum De 

Paasbergen een stagiair begeleid, die voor Stichting Vitaal Paasbergen heeft meegeholpen aan 

fondsenwerving en het schrijven van projectplannen. 

Bezittingen eind 2016 
Electrische bakfiets t.b.v. vrijwilligerswerk 

Schaftkeet t.b.v. projecten met Staatsbosbeheer en Veteranen 

Speel- en fitnesstoestellen en bankjes in de belevingstuin Exloo 

Houten schaap 

Beplanting tuin 

 

Banktegoeden      31-12-2015 31-12-2016 

Saldo NL68 RABO 1025 1354 74    € 19.000,00 €   7.545,71 

Saldo NL20 RABO 0300 8689 60    €     973,92 €   1.377,84   

       € 19.973,92 €   8.923,55 



ONDERSTEUNING PROJECTEN 

Stichting Waar een Wil is heeft een financiële bijdrage geleverd aan de gezinscoaching 

(paardencoaching) van veteranen met p.t.s.s. en hun gezinnen in Eesergroen. 

Verder heeft Stichting Waar een Wil is een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Vitaal 

Paasbergen ten behoeve van de aanleg en inrichting van een bewegingstuin bij Woon- en 

zorgcentrum de Paasbergen en het i-pod project van Music & Memory. 

Stichting Vitaal Paasbergen heeft de opleiding bekostigd van een rollator-dansinstructeur 

ten behoeve van ouderen in de gemeente Borger-Odoorn. 

In augustus 2016 is een schaftkeet aangeschaft ten behoeve van het bosproject van 

Staatsbosbeheer en Stichting de Veerkracht t.b.v. veteranen met p.t.s.s.. Voor foto’s: zie de 

facebook-pagina van Stichting de Veerkracht. 

Met een financiële bijdragen van Stichting Vitaal Paasbergen heeft Stichting Waar een Wil is, 

een elektrische fiets aangeschaft ten behoeve van een super-vrijwilliger, die daarmee 

vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert t.b.v. van de beweegtuin bij de Paasbergen en de 

beleef- en bewegingstuin achter het gemeentehuis in Exloo. 

Op 8 oktober 2016 vond de informatieve beurs over de zorg en het symposium plaats in het 

gemeentehuis in Exloo, met aansluitend de opening van de beleef- en bewegingstuin.  

 

Voor een uitgebreid verslag, zie de website van Stichting Waar een Wil is. 

Op 28 oktober 2016 zijn 1000 tulpenbollen gepoot in de beleef- en bewegingstuin, die zijn 

aangeboden door de Lions t.b.v. het vergeten kind. 

In december 2016 heeft Stichting Waar een Wil is een financiële bijdrage geleverd aan 

studenten van het Drenthe College t.b.v. de organisatie en huur van een benefietveiling voor 

Serious Request. 

 


