
Bezittingen (behoudens banktegoeden) eind december 2019 

- Grasmaaier  

- Speel- en fitnesstoestellen en banken in tuin  

- Hekwerken tuin  

- Houten schaap tuin  

- Planten/bestrating tuin/vijver  

 

  

Balans Stichting Waar een Wil is 31-12-2018  

  

ACTIVA             PASSIVA   

Vaste activa      

Speeltoestellen, bankjes,  

      Eigen vermogen    €  44.970,00  

Schaap, hekwerk      €  12.710,00      

Verharding/terreininrichting  €  34.130,00     

Grasmaaier €    1.260,00      

Vlottende activa          Kort vreemd vermogen   

Banktegoeden     

        

€    1.870,00    Reserveringen     €  5.000,00 

        € 49.970,00            € 49.970,00  

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

Toelichting  

Bezittingen en afschrijvingen vaste activa 

 

Zie financieel jaarverslag 2019 

 

Reserveringen  

Voor  het onderhoud van de beleef- en bewegingstuin, bankkosten en de kosten van de website in 

2019 is € 5.000,00 gereserveerd.  



 

 

 

 

Balans Stichting Waar een Wil is 31-12-2019  

  

ACTIVA             PASSIVA   

Vaste activa          

Speeltoestellen, bankjes,  

schaap, hekwerk    €  19.607,00  

Verharding/terreininrichting  €  32.284,00   

  Eigen vermogen    €  49.556,00  

Grasmaaier                                    €    1.120,00  
  

 
  

 

                                      

Vlottende activa       Kort vreemd vermogen   

Banktegoeden  €   6.545,00    Reserveringen     €   10.000,00  

                 

        € 59.556,00            € 59.556,00  

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

  

Toelichting  

Bezittingen en afschrijvingen vaste activa 

 

Zie financieel jaarverslag 2019 

 

Reserveringen / kerstshow 2019 

Voor  het onderhoud van de beleef- en bewegingstuin, bankkosten en de kosten van de website in 

2020 is € 4.000,00 gereserveerd, voor nog te betalen kosten kersthow 2019  is € 6.000,00 

gereserveerd 

N.B. een groot deel van de toegezegde bijdragen voor de kerstshow zijn pas begin 2020 ontvangen, 

zodat ook een groot deel van de kosten van de kerstshow begin 2020 zijn voldaan. 

Voor de verdere verantwoording van de kerstshow zie de afzonderlijke financiële verantwoording. 



 

Het was de bedoeling dat het beheer en de bezittingen van de beleef- en beweegtuin in 2020 

worden overgedragen aan een andere organisatie in Exloo, vanwege de corona kan dit wellicht pas 

in 2021 plaatsvinden. Er zullen in ieder geval geen grote bedragen meer worden ontvangen en 

voldaan ten behoeve van de beleef- en bewegingstuin.  

Nadat het beheer is overgedragen en ook de bijbehorende bezittingen zijn overgedragen, zullen de 

activa van Stichting Waar een Wil is vnl. bestaan uit banktegoeden. 

De activiteiten van Stichting Waar een Wil is zullen zich de komende jaren voornamelijk richten op 

projecten gericht op bestrijding van eenzaamheid, integratie en culturele projecten in- en rondom 

Exloo en op samenwerking met andere organisaties bij het opstarten van pilot-programma’s en het 

organiseren van allerlei culturele activiteiten en overige activiteiten en symposia. 


