
 

Financieel overzicht ontvangsten en uitgaven Stichting Vrienden van Veenhage 2019 

Evenals het jaar 2018 stond ook het jaar 2019 in het teken van de actie aanschaf Rolstoelbus voor 
Veenhage Nootdorp en Weidevogelhof Pijnacker. Nagenoeg alle inkomsten komen ten bate van dat 
doel en die actie. In 2019 kon deze actie succesvol worden afgerond. 
Bij het beoordelen van het financieel overzicht over 2019 moet daar net als vorig jaar dus rekening 
mee worden gehouden. Alle inkomsten uit donaties en sponsoring  mbt de actie werden gestort op 
rekening van de Stichting Vrienden van Veenhage en werden / worden beheerd door 
ondergetekende penningmeester. Er werd tevens bijgehouden welk bedrag toegekend zou kunnen 
worden aan Veenhage en/of Weidevogelhof. Een aantal donoren noemde dat namelijk expliciet.  
Alle onkosten - zo hebben beide voorzitters afgesproken - zijn na herhaaldelijk overleg gelijkelijk over 
beide stichtingen verdeeld. Met name betrof het de aanschaf van een voorlopige tweedehands bus, 
de daarmee samenhangende kosten en om de forse bedragen mbt de wegenbelasting. 
‘Weidevogelhof’ heeft haar bijdrage in de loop van 2019 gestort op rekening van ‘Veenhage’. 
 
Overzicht 2019 :  
Saldo Rekening  Courant:                                                                        dd  31-12-2019   €     1427,27 
Saldo Spaarrekening (inclusief busactie):                                             dd  31-12-2019   €   86.275,22  
Batig saldo busactie:                                                                                              €   24.451,85 
De bus kostte inclusief inrichting: € 95.317,03  
   
Opmerking mbt inkomsten 2019: 
T-Mobile (via Pieter van Foreest) 2018 en 2019 inmiddels ontvangen  €  14.497,-. Te vorderen van 
Vrienden van Weidevogelhof: € 1210,- (50% kosten tweedehands bus), ook afgehandeld. Om privacy-
redenen vermelden we niet de losse cq particuliere donaties. Vermeldenswaard zijn de donaties van 
fondsen: Mandelafonds € 2000,- / KB Fonds € 5000,- / Rabobank �€ 10.000,- / PvF € 5000,- / 
Sintacties / Fonds 1818 € 10.000,- / Bazaar Veenhage en Weidevogelhof € 8705,25. 
 
Belangrijkste uitgaven 2019: 
Kees Balm (1x)                               €      150,-- 
Strandrups    €      180,-- 
Free Artists 4x    €   1.040,-- 
Sint snoepzakjes   €      761,50 
Kerst orchidee      €      511,34 
Diverse oa representatie              €      175,-- 
ADO Den Haag    €         98,--  
Bankkosten    €       169,50 
Prijzen voor de bazaar                   €      350,--  
Drukwerk / reclame                       €      248, 
Totaal uitgaven ten bate van bewoners:        € 3683,34 
 
Bijkomende uitgaven mbt de bus 2019: € 5822,99 
Belasting  € 4423,-  / Garage Steeneveld € 478,79 / La Lettre € 871,20 / Pech € 50,-. 
 
Voor akkoord: 
Jan-Eric Lübbers (vz)      Ron Labordus (pm) 


