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Verslag van het bestuur over 2019 
 
 

Terug- en vooruitblik 
        
Doelstelling 
In dit verslag aandacht voor behaalde financiële en niet financiële doelstellingen van Stichting 
Hellabeem. Deze  resultaten dragen bij aan de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van 
Hellabeem Sri Lanka. 
 
Terugblik: 
1. Realisatie niet-financiële doelstellingen  
In 2019 is de aandacht uitgaan naar drie niet financiële doelstellingen: 
 
a.  De continuïteit van Hellabeem Sri Lanka. 
 
Resultaat:  
De in 2018 opgestelde notitie door de oprichters, waarin zij de aanzet hebben gegeven tot het 
ontwikkelen van een aantal toekomstscenario’s aangaande Hellabeem Sri Lanka, is omgezet in acties. 
In 2019 hebben de oprichters via hun testament de continuïteit van Hellabeem financieel veiliggesteld. 
Tevens is het trustbestuur uitgebreid met leden die competent zijn en het lokale netwerk hebben om 
Hellabeem een bestendige toekomst te bieden. Via Skype en email is contact gelegd met het bestuur in 
Nederland, opdat leden van beide gremia elkaar weten te vinden indien daar aanleiding toe is.  
   
b. Het inzetten op digitale communicatie om het donateurenbestand uit te breiden. 
 
Resultaat: 
De volgende processen zijn in gang gezet: 
- stimuleren van meer traffic naar de website; 
- effectiever verzamelen van data en efficienter gebruik van de data, o.a. via de doneerknop; 
- in gang zetten gebruik Linkedin pagina; 
- aanstelling bestuurslid met portefeuille Communicatie  

 
c. Het intensiveren van het aanschrijven van fondsen en stichtingen 
 
Resultaat: 
We hebben oriënterend contact gezocht met professionele fondsenwervers die de stichting kunnen 
bijstaan bij het werven van fondsen voor exploitatie en grote projecten. Het bestuur heeft contact met 
organisaties die het bestuur kunnen ondersteunen bij substantiële aanvragen voor middelen.  
 
2. Realisatie financiële doelstelling 
Voor 2019 hebben we een bedrag van €53.786,- opgenomen als financiële doelstelling voor de  
stichting Hellabeem Nederland (zie ook paragraaf 3.1) waarvan €47.686 t.b.v. de exploitatie bijdrage 
voor Hellabeem Sri Lanka gedurende het jaar in tweemaandelijkse termijnen is overgemaakt. 
 
Trends en risico’s 
Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is het verdwijnen van de traditionele “incasso 
donateur”. Het aantal vaste donateurs dat Hellabeem in 2019 steunde vertoonde ook dit jaar een 
kleine daling doordat enkele incasso donateurs zijn gestopt. Deze trend zal zich naar verwachting in 
2020 voorzetten.  
Een tweede trend is dat ‘goede doelen’ organisaties het aantrekkelijk vinden om (deel-)projecten te 
steunen met grote impact, terwijl de behoefte aan bijdragen voor bed-bad-brood-middelen  
onverminderd is.  
De derde al langer lopende trend is de aanscherping van de verantwoordingsplicht van ‘goede doelen’ 
organisaties. Het meerjarenbeleidsplan is op basis van deze trends en risico’s aangepast met 
perspectief op de periode 2020-2024. Dit meerjarenbeleidsplan is op de website terug te vinden. In het 
jaarplan 2019 is de actie opgenomen om het ingezette verantwoordingsbeleid in 2020 en daarna voort 
te zetten. Hieraan is in 2019 voldaan.   
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Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het bestuur 
heeft in 2018 voldaan aan de verplichtingen en deze gepubliceerd op haar website. De AVG hanteren 
en alert zijn op risico’s heeft blijvend de aandacht van het bestuur en is daarom opgenomen als 
aandachtspunt in het jaarplan van 2020. 

Vooruitblik 
De financiële doelstelling van Stichting Hellabeem is opgenomen in het meerjarenoverzicht (paragraaf 
3.2) en wordt tevens toegelicht in paragraaf 2.8.  
 
De niet-financiële doelstellingen voor 2020 zijn: 

 de continuering van de zelfstandigheid van Hellabeem Sri Lanka. 

 het ondersteunen van vakonderwijs voor en deskundigheid van personeel via kennisinstituten 
en bedrijfsleven; 

 het verder professionaliseren van het benaderen van fondsen en stichtingen. 
 

 
Bestuur 
 
Het bestuur heeft in 2019 negen keer vergaderd, waarvan een keer met leden van de denktank, 
inclusief twee vergaderingen met de oprichters. De vergaderingen vonden plaats bij de bestuursleden 
thuis.  
 
De contacten met Hellabeem Sri Lanka verliepen ook in 2019 voornamelijk per mail en via Skype. De 
voorzitter bespreekt de vergaderingen voor en na met Helène Heijen als het vijfde bestuurslid. In april 
en augustus 2019 waren Helène Heijen en Jan van Beek in Nederland. Het bestuur heeft toen in hun 
bijzijn vergaderd. Tijdens die vergadering wordt alles wat Hellabeem betreft uitgebreid besproken.  
 

 
Communicatie 
 
Het bestuur is een samenwerking aangegaan met Copy & More om haar te ondersteunen bij 

communicatieactiviteiten. Digitale ontwikkelingen vragen om competenties die bestuursleden niet 

hebben. 

Publiciteit 
De nieuwsbrief is in 2019 tweemaal verstuurd:  

- In mei 2019 digitaal via mailchimp aan 424 (een lichte daling t.o.v. 2018) Nederlandstalige 

abonnees, waarvan 52,8 % de brief heeft geopend. In mei per post aan 150 Nederlandse abonnees. 
In juni 2019 digitaal via mailchimp aan 44 Engelstalige abonnees, waarvan 37,2 % de brief heeft  

geopend. 
- In december 2019 digitaal via mailchimp aan 428 (gelijk aan 2018) Nederlandstalige abonnees 

waarvan, 64,8 % de brief heeft geopend. In november per post aan 150 Nederlandse abonnees. 

In december 2019 digitaal via mailchimp aan 45 Engelstalige abonnees waarvan 52,3 % de brief 

heeft geopend. 

Een vrijwel gelijkblijvend aantal abonnees is waarneembaar. 

Het bezoekersaantal op de website is stabiel. Na een nieuwsbrief stijgt het wat.  

Contacten en overige communicatie 
In 2019 zijn er 20 bedankbrieven geschreven voor giften van €100,- of meer, een daling ten opzichte 
van 2018. 
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Financiën 
 
Resultaat 2019  
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van ruim €6.000.  
   
De (incidentele) baten van met name stichtingen zijn ten opzichte van 2018 afgenomen. De overige 
baten van particulieren zijn nagenoeg constant gebleven.      
  
De kosten voor beheer en administratie zijn binnen de begroting uitgekomen en bestaan bijna 
nagenoeg uit noodzakelijke kosten voor administratie, accountant, verzekering en IT. 
De kosten voor werving baten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de nieuwsbrief. Met de inzet 
van een professionele communicatieadviseur zijn deze kosten toegenomen.  
 
De bijdragen in natura van sponsoren en vrienden maakt dat de overheadkosten van Stichting 
Hellabeem beperkt zijn gebleven tot 5% van het bedrag dat wij bijeen hebben gebracht. 
De boekhouding wordt belangeloos verricht door Hélène Röling van administratiekantoor 
AdminDextera.  
 
Begroting 2020 - 2024 
Het Lilianefonds heeft aangegeven haar sponsoring geleidelijk af te bouwen en eind 2018 te eindigen. 
In de begroting van 2019 is de afbouw van het Liliane fonds gedekt door de Stichting De Hoop. Voor 
de periode 2020 en verder is het bestuur in gesprek met nieuwe partners. In 2019 is een nieuwe 
partner gevonden.  
 
Exploitatielasten 

De exploitatielasten zijn ook dit jaar gestegen. De belangrijkste oorzaak is de verdere stijging van de 

loonkosten en onderhoud van het terrein. Door de gestage inflatie en het behouden van goed 

gekwalificeerd personeel was aanpassing van de lonen wederom noodzakelijk. De stijging valt echter 

tot nu toe binnen de bandbreedte van de tweemaandelijkse exploitatiebijdrage. Dit wordt periodiek 

gemonitord door het bestuur en de oprichters. 

 
De exploitatiebijdrage is aangepast met het toewijzen van €1.000,- per jaar voor  de moestuin. Met dit 
bedrag wordt professioneel onderhoud geregeld dat tevens deel uitmaakt van het 
onderwijsprogramma. De leerlingen worden bij de verzorging van de moestuin begeleid door een 
docent. De begrote kosten kennen hoofdzakelijk een vast karakter en blijven op hetzelfde niveau als 
voorheen. 
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Algemene toelichting 
           
 

Doelstelling en Missie 
 
Oprichting Stichting Hellabeem 
Op 13 december 2002 werd ten overstaan van Mr. D.A.N.F. Koolen, notaris te Hilversum,  Stichting 
Hellabeem opgericht (hierna "Stichting Hellabeem"). Stichting Hellabeem is statutair gevestigd te 
Bussum en opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
Statutaire doelstelling  
Stichting Hellabeem heeft ten doel: 

 Fondsenwerving in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de naar het recht van Sri 
Lanka opgerichte "Charitable Trust", zoals bedoeld in Section 163 van de "Inland Revenue Act" 
nummer 28 van het jaar 1979, genaamd Hellabeem Sri Lanka, welke als uitgangspunten heeft 
het verwezenlijken en in stand houden van een school/kindertehuis te Mahagodawatte, 
Ibbawala, Weligama (Sri Lanka) ten behoeve van fysiek gehandicapte jongeren/kinderen; 

 Het samenwerken in de ruimste zin van het woord met stichtingen of andere bedrijven of 
instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel als het doel van Hellabeem Nederland; 

 En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
In 2019 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. 
 
Missie 
Stichting Hellabeem is een fondsenwervende instantie. De missie van Stichting Hellabeem is het 
werven van fondsen in de ruimste zin van het woord, die bestemd zijn voor het in stand houden van 
Hellabeem Sri Lanka. Stichting Hellabeem dient geen individueel belang.  
 
Verbonden partij 
Stichting Hellabeem werft exclusief voor Hellabeem Sri Lanka. Alle lasten, verantwoord als 
bestedingen aan de doelstellingen zijn ten bate van Hellabeem Sri Lanka.  
Onze bestuurder Helène Heijen exploiteert samen met haar man Jan van Beek deze school/dit 
kindertehuis in Sri Lanka. 
 
Missie Hellabeem Sri Lanka 
De missie van Hellabeem Sri Lanka is kansarme fysiek gehandicapte jongeren van alle religies een 
aantal jaren in huis te hebben en ze te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Aan deze missie zijn 
drie facetten te onderscheiden: 

• Ten eerste worden de jongeren fysiek begeleid. Jongeren wordt de zorg geboden die zij 
individueel nodig hebben. In de vorm van dagelijkse fysiotherapie, psychomotorische therapie 
en hydrotherapie, het aanmeten van hulpmiddelen en het regelen van noodzakelijke operaties. 

• Ten tweede worden de jongeren psychosociaal begeleid. Vaak zijn zij getraumatiseerd door 
hetgeen hen is overkomen of door de wijze waarop hun leven als gehandicapte verlopen is. 
Verschillende vormen van therapie kunnen hierin aanzienlijke verbetering brengen en hen 
psychisch en sociaal aanzienlijk sterker maken. Dit is nodig om daarna een zelfstandig bestaan 
te kunnen leiden.  

• Ten derde krijgen de jongeren onderwijs, algemeen onderwijs dat past bij hun leeftijd en 
beroepsonderwijs dat past bij hun individuele mogelijkheden.  

 
Wanneer na een aantal jaren, dat verschilt per individu, jongeren in optimaal fysieke conditie zijn en 
een vak hebben geleerd, helpt Hellabeem Sri Lanka hen met het starten van een eigen bedrijfje of het 
vinden van een passende werkkring. Hellabeem Sri Lanka helpt financieel door het verstrekken van 
een benodigd startkapitaal en ook met raad en daad. Verder biedt Hellabeem Sri Lanka korte 
cursussen aan voor kansarme gehandicapte jongens en meisjes.  
 
Ook zij verblijven intern en verwerven, door deel te nemen aan cursussen, kennis en vaardigheden die 
hen in staat stelt het zelfstandige leven beter te leiden. Normaal gesproken is opleiding en training 
voor kansarme gehandicapte jongeren in Sri Lanka niet toegankelijk. Via Hellabeem Sri Lanka wel.  
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De werkwijze van Hellabeem Sri Lanka is erop gericht dat alles wat wordt ondernomen uiteindelijk 
moet resulteren in kundigheid, zelfredzaamheid en daardoor zelfstandigheid van haar doelgroepen. 
 
 

Bepalingen bestuur 
 
Samenstelling en bepalingen voor het bestuur 
Het bestuur van Stichting Hellabeem bestaat statutair uit minimaal drie personen, een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. Er hebben zich in 2019 geen wijzigingen voorgedaan. Samenstelling 
bestuur per 31 december 2019:          

• Mevrouw M.J.E. van Drimmelen  Naarden Voorzitter: vanaf mei 2013 
• Mevrouw J.M. Voorthuijsen    Blaricum         Secretaris: vanaf november 2016 
• De heer J.W. Bolderhey     Huizen Penningmeester: vanaf oktober 2014 
• Mevrouw M. Tekstra                   Naarden Communicatie: vanaf december 2017 
• Mevrouw M.H. Heijen                     Sri Lanka Lid: vanaf oprichting Stichting Hellabeem 

december 2002  
           
Het bestuur krijgt, statutair bepaald, geen beloning voor haar werkzaamheden. Benoemingen vinden 
plaats middels algehele instemming. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Er 
zijn geen relevante nevenfuncties van de leden van het bestuur.  
 
Instelling van algemeen nut 
Stichting Hellabeem valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen; ANBI nummer 8119.54.882. 

            
Toezichthoudend orgaan 
Stichting Hellabeem kent geen toezichthoudend orgaan. 

 

Grondslagen voor de financiële verslaglegging 

   

Algemeen 
 
Doelstelling exploitatie        
De doelstelling exploitatie wordt jaarlijks in het bestuur van Stichting Hellabeem vastgesteld.  
           
Doelstelling geoormerkte projecten        
Per project wordt een apart wervingstraject opgezet en worden de ontvangen baten overgemaakt aan 
Hellabeem Sri Lanka. Ontvangen maar nog niet overgemaakte bedragen worden als schuld 
verantwoord op de balans van Stichting Hellabeem. 
          
Kosten werving van baten          
Hieronder vallen alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen te doneren voor 
een doelstelling van Stichting Hellabeem. 
          
Kosten beheer en administratie 
Hieronder vallen alle kosten voor de interne beheersing en administratie. 
 
Kostentoerekening          
De toerekening van kostensoorten naar de in de Staat van baten en lasten opgenomen rubrieken 
gebeurt als volgt, lasten die direct in verband staan met één van de onderstaande rubrieken worden 
rechtstreeks toegerekend. Er zijn geen kostenrubrieken waar verdeelsleutels worden toegepast: 

• Alle publiciteit en communicatie kosten worden in het geheel toebedeeld aan de rubriek 
“wervingskosten”. 

• Alle kantoor en algemene kosten worden in het geheel toebedeeld aan de rubriek “beheer en 
administratie”.  

• Er worden geen kosten toebedeeld aan de rubriek “doelstelling”.  
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Valuta 
Bedragen worden weergeven in Euro’s tenzij anders is aangegeven. De bedragen in Sri Lanka Rupees 
zijn de bedragen zoals verantwoord in het kasboek van Hellabeem Sri Lanka; deze bedragen zijn 
derhalve niet omgerekend tegen een bepaalde wisselkoers. 
 
 

Waarderingsgrondslagen 
 
Algemeen          
Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Vorderingen          
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening tegen 
oninbaarheid. 
 
Schulden          
Kortlopende schulden zijn verplichtingen met een looptijd korter dan één jaar. Langlopende schulden 
zijn verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar.      
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. 
 
 

Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Winsten en verliezen          
Ontvangsten en uitgaven worden in de Staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. 

 
 

 

 

 

 

 

Rubriek Wervings Beheer & Totaal

kosten Adm.

Uitbesteed werk - - - -

Communicatiekosten 0% 1 00% 0% 1 00%

Personeelskosten - - - -

Huisv estingskosten - - - -

Kantoor- en algemene kosten 0% 0% 1 00% 1 00%

Afschrijv ing - - - -

Doelstelling
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Balans per 31 december 2019 

  

          

 
 
 

  

  

 

  

31-12-2019 31-12-2018

Activa

Immateriële v aste activ a -                         -                         

Materiële v aste activ a -                         -                         

Financiële v aste activ a -                         -                         

-                         -                         

Voorraden -                         -                         

Vorderingen en ov erlopende activ a 888                  1 48                   

Effecten -                         -                         

Liquide middelen 92.462            1 1 4.224          

93.350            1 1 4.37 2          

Totaal activa 93.350 1 1 4.37 2

31-12-2019 31-12-2018

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserv e 92.21 9            1 04.91 0          

Bestemmingsreserv e -                         -                         

Herwaarderingsreserv e -                         -                         

Ov erige reserv es -                         -                         

92.21 9            1 04.91 0          

Fondsen

Bestemmingsfondsen -                         -                         

-                         -                         

Voorzieningen -                         -                         

Langlopende schulden -                         -                         

Kortlopende schulden 1 .1 31               9.462              

Totaal passiva 93.350 1 1 4.37 2
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Staat van baten en lasten over 2019      

         

  

 

 

Werkelijk 

2019

Begroting 

2019

Werkelijk 

2018

Baten

Baten v an particulieren 27 .343            -                    27 .023            

Baten v an bedrijv en 5.31 3               -                    4.409              

Baten v an loterijorganisaties 481                   -                    47 3                  

Baten v an subsidies v an ov erheden -                         -                    -                         

Baten v an v erbonden organisaties zonder winststrev en -                         -                    -                         

Baten v an andere organisaties zonder winststrev en 35.656            -                    51 .400            

Som v an de geworv en baten 68.7 93            53 .7 86       83.305            

Baten als tegenprestatie v oor de lev ering v an 646                  -                    698                  

producten en/of diensten

Ov erige baten -                         -                    -                         

Som van de baten 69.439            53 .7 86       84.003            

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling exploitatie 47 .686            49.286       46.686            

Doelstelling geoormerkte projecten 23.980            -                    23 .1 96            

7 1 .666            49.286       69.882            

Wervingskosten 2.1 7 3               1 .800          1 .037               

Kosten beheer en administratie 1 .587               2 .350          1 .434               

Som van de lasten 7 5.426            53 .436       7 2.353            

Saldo voor financiële baten en lasten -5.987             350              1 1 .649            

Saldo financiële baten en lasten -366                 -350             -241                 

Saldo van baten en lasten -6.353             -                    1 1 .408            

Werkelijk 

2019

Begroting 

2019

Werkelijk 

2018

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoegingen/ onttrekkingen aan:

Continuïteitsreserv e -6.353             -                    1 1 .408            

Bestemmingsreserv e -                         -                    -                         

Bestemmingsfonds -                         -                    -                         

Herwaarderingsreserv e -                         -                    -                         

Ov erige reserv es -                         -                    -                         

-6.353             -                    1 1 .408            



10 
 
 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 888 1 35

Nog te ontv angen rente Money ou spaarrekening 1 3                     

888 1 48

31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen

Kas -                         -                         

ING zakelijke rekening 5.306               1 1 .004            

ING rentemeer rekening 87 .1 56            1 48                   

Money ou spaarrekening 1 03.07 2

92.462 1 1 4.224

31-12-2019 31-12-2018

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Stand per 1  januari 1 04.91 0          1 02.367         

Af: winstv erdeling -6.338             -8.865             

Af/Bij: resultaat boekjaar -6.353             1 1 .408            

Stand per 31  december 92.21 9 1 04.91 0

31-12-2019 31-12-2018

Kortlopende schulden

Kosten nieuwsbrief 531                   -                         

Accountantskosten 201 9 600                  -                         

Accountantskosten 201 8 -                         550                   

Winstdeling 201 7 -                         8.865               

Zonnepanelen -                         46                     

1 .1 31 9.461
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 
          

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2.019 2018

Baten van particulieren

Collecten -                         -                         

Nalatenschappen -                         -                         

Contributies -                         -                         

Donaties & Giften 27 .343            27 .023            

Eigen loterijen en prijsv ragen -                         -                         

Ov erige baten v an particulieren -                         -                         

27 .343 27 .023

2.019 2018

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten

Netto omzet 646 698

Kostprijs -                         -                         

Bruto winst 646 698

2.019 2018

Saldo financiële baten en lasten

Rentebaten -22                    -7 4                    

Rentelasten -                         -                         

Div idend -                         -                         

Gerealiseerde en ongereakiseerde koersresultaten -                         -                         

Kosten v an beleggingen 388                  31 5                   

Netto beleggingsresultaat -                         -                         

366                  241                   

Besteed aan doelstellingen

2.019 2018

Doelstelling exploitatie

Afdracht Januari 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht Maart 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht Mei 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht Juli 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht September 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht Noov ember 7 .7 81               7 .7 81               

Afdracht Nov ember Home gardening 1 .000               -                         

47 .686 46.686
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2.019 2018

Doelstelling geoormerkte projecten

Exploitatie Hellabeem SL (st. De Hoop) 1 0.000            -                         

Huisje 201 9 3.000              

Huisje 201 7 -5.000             

Stichting SR 1 0.380            

Zonnepanelen 500                   5.046               

Huisje 201 8 5.000               

Hy droponic 3.900              

Veldwerker 4.500               

Div erse kleine projecten 1 00                   9.7 50               

23 .980 23.1 96

2.019 2018

Wervingskosten

Kennisbank Filantropie & Partin 1 33                   7 3                     

Opmaak nieuwsbrief 1 .498               496                  

Porti 542                   468                  

2 .1 7 3 1 .037
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Meerjarenbegroting exploitatie 

 
 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024

Baten*

Som der baten 53.886       53 .886            62.286       62.286            62.286         

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling exploitatie 49.286       49.286            57 .686       57 .686            57 .686          

Doelstelling geoormerkte projecten -                    -                         -                    -                         -                       

49.286       49.286            57 .686       57 .686            57 .686          

Wervingskosten

Porti 300              300                  300              300                  300                

Communicatie (Nieuwsbrief + Kennisbank) 1 .500          1 .500               1 .500          1 .500               1 .500             

1 .800          1 .800               1 .800          1 .800               1 .800            

Kosten beheer en administratie

Aansprakelijkheidsv erzekering 200              200                  200              200                  200                

Accountantskosten 7 50              7 50                   7 50              7 50                   7 50                

eBoekhouden 300              300                  300              300                  300                

Hosting website en CMS 200              200                  200              200                  200                

Algemene kosten 400              400                  400              400                  400                

1 .850          1 .850               1 .850          1 .850               1 .850             

Kosten professionalisering

Onv oorzien 250              250                   250              250                   250                

250              250                   250              250                   250                

Som der lasten 53.1 86        53 .1 86            61 .586        61 .586            61 .586          

Saldo financiële baten en lasten** 7 00              7 00                  7 00              7 00                  7 00                

Saldo van baten en lasten -                    -                         -                    -                         -                       

   * baten eigen fondsenwerv ing realisatie is gecorrigeerd v oor ontv angsten geoormerkte projecten 

** onder deze post worden alleen de bankkosten opgenomen


