
Financieel overzicht ontvangsten en uitgaven Stichting Vrienden van Veenhage 2021 

Na de succesvolle actie van de Vrienden van Veenhage samen met de Vrienden van de Weidvogelhof 
die leidde tot de aanschaf van een eigen rolstoelbus vond in 2021 de financiele afhandeling plaats 
tussen beide participanten en werden afspraken over het gebruik door beide voorzitters nog eens 
benoemd. 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 betreft het de forse bedragen mbt de wegenbelasting, de benzine, 
schadeherstel, verzekering en onderhoud. Door de teruggave van de BPM-post en een positief saldo 
van de spaaractie ontvingen beide participanten elk een bedrag van € 29.365,75. 

Overzicht 2021 :  
Saldo Rekening  Courant:  dd  31-12-2021   €     8133,31 
Saldo Spaarrekening   dd  31-12-2021   €   85.797,35 

Opmerking mbt inkomsten 2021: 
T-Mobile (via Pieter van Foreest) 2020:  €  7500,-. Over 2021 nog niet ontvangen! Kraamverkoop Ria
van Zon: € 2500,-. Om privacy-redenen vermelden we niet de losse cq particuliere donaties.
Reclames op de bus: € 4050,-. Op Veenhage loopt een actie mbt de Binnentuin. Saldo is per 31/12
2021: € 10.045,56. Dat bedrag staat geparkeerd op de spaarrekening van de Vrienden en wordt
bijgehouden, verantwoord en beheerd door ondergetekende penningmeester. In 2021 kwam ook
nog een donatie binnen van € 1000,- nadrukkelijk te besteden ‘aan iets’ voor de medewerkers. Ook
dat geld staat bij de penningmeester tot nader bericht geparkeerd. Genoemde bedragen gaan
derhalve af van het vrij te besteden banksaldo van de Vrienden van Veenhage. ( = € 74.751,79)
Inkomen is ook nog 50% van de buskosten. Te declareren bij Weidevogelhof volgens afspraak.
Belangrijkste uitgaven 2021:
Kees Balm (3x)   €   350,-- 
Strandrups  €   280,-- 
Free Artists (2x)   €     600,-- 
Sint snoepzakjes  €   531,36 
Kerst traktatie    €   734,28 
Diverse oa representatie   €  175,-- 
Bankkosten  €   175,50 
Drukwerk nieuwe folder   €   287,38 
High tea   €    813,41 
Duo fiets elektrisch   €    7650,-- 
Notaris kosten    €    1017,88 
Totaal uitgaven ten bate van bewoners: € 12.614,73 

Bijkomende uitgaven mbt de bus 2021: € 5274,63 
Belasting  € 3412,--  / Schade herstel € 1102,14 / Benzine € 760,49 

Voor akkoord dd 8 / 2 2022: Jan-Eric Lübbers (vz) Ron Labordus (pm) 


