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Inleiding 

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten en resultaten van Stichting Leergeld 

Hilvarenbeek in 2019. Met dit verslag verantwoordt de stichting zich naar donateurs, sponsoren 

en andere betrokkenen voor haar activiteiten in relatie tot de primaire doelstelling. Tevens wordt 

inzicht gegeven in de financiële resultaten over 2019. 

 

1. Jaarverslag 2019 

 

Het is niet gebruikelijk om in een jaarverslag – wat een terugblik is – ook al wat te melden over 

het lopende jaar. Daar moeten we nu een uitzondering op maken. Op het moment dat dit 

jaarverslag werd geschreven begon de coronacrisis zich in zijn volle omvang te manifesteren. Het 

is bijna een open deur om te stellen dat de gevolgen ingrijpend zullen zijn.  

Er is contact geweest met gemeente en het basisonderwijs over digitale voorzieningen om 

thuisonderwijs mogelijk te maken. We hebben geen beroep hoeven doen op de noodregeling van 

Leergeld Nederland, want de Beekse basisscholen hebben er zelf voor gezorgd dat ook gezinnen 

die het niet breed hebben zijn voorzien van laptop of tablet. Leerlingen in het voortgezet 

onderwijs zijn al gefaciliteerd voor thuisonderwijs.  

Wat de nabije toekomst gaat brengen is ook voor ons koffiedik kijken, maar het spreekt voor zich 

dat we de vinger aan de pols houden bij deze kwetsbare groep in onze samenleving. 

Vanwege de coronacrisis was het niet meer mogelijk om, ter illustratie van dit jaarverslag,  

interviews te maken met gezinnen die ondersteuning krijgen van Leergeld. 

 

      

 

In het jaarverslag 2018 was er nog sprake van een forse groei van het aantal kinderen dat voor 

ondersteuning door Stichting Leergeld in aanmerking kwam. In het afgelopen jaar zagen we, zoals 

verwacht, een afvlakking van die groei. Bedroeg het aantal kinderen dat geholpen werd in 2018 

102, in 2019 waren dat er 111. Met de kanttekening dat het gaat om een saldo: kinderen die 

uitstromen en nieuwe kinderen die erbij komen.  

In welke mate we de beoogde doelgroep – kinderen in arme gezinnen – bereiken is niet met 

harde cijfers te onderbouwen. Bij de start van Leergeld is het potentieel geschat op ongeveer 160 

kinderen, en dat betekent dat Leergeld ruim zeventig procent van de doelgroep bereikt. Met 

name door ouders via de scholen te informeren over Leergeld hopen we dat nog meer gezinnen 

die ondersteuning nodig hebben, de weg naar Leergeld weten te vinden.  

 

De drempel om een aanvraag in te dienen houden we zo laag mogelijk. Ouders/verzorgers 

kunnen zich digitaal melden (via de website/email), telefonisch en op het wekelijkse spreekuur 

van Leergeld. In enkele gevallen vinden ouders/verzorgers de weg naar Leergeld via Contour De 

Twern, dorpsondersteuners of zorgprofessionals.  

Hoewel Leergeld laagdrempelig is, is het voor een deel van de ouders/verzorgers die de touwtjes 

moeizaam aan elkaar knopen nog altijd een hele stap om beroep te doen op Leergeld. Schaamte 

speelt daarbij ongetwijfeld een rol, zoals onderzoek (opnieuw) heeft uitgewezen. 1 

 

                                                
1 Proefschrift Poor Psychology. Poverty, shame, and decision making. Auteur Arnoud Plantinga, Universiteit van 
Tilburg, 2019.   

 



 

De coördinatie van de werkzaamheden lag tot september 2019 in handen van een medewerker 

van Contour De Twern. Deze werd voor 1,5  tot 2 uur uur per week gefaciliteerd door de 

gemeente. In de loop van het jaar werd steeds duidelijker dat in die beperkte tijd het werk niet 

gedaan kon worden. De coördinator zag zich genoodzaakt om deze taak afgestoten. Gelukkig kon 

de functie worden ingevuld door een vrijwilliger uit onze eigen gelederen. Contour De Twern blijft 

overigens met inzet van een vrijwilliger administratieve ondersteuning geven.  

 

Het bestuur van de Stichting Leergeld Hilvarenbeek is negen keer in vergadering bijeen geweest, 

in de regel in aanwezigheid van coördinator en intermediairs. Hoewel dat laatste formeel niet 

nodig is, hechten we er aan dat zij de vergaderingen bijwonen. Daarnaast waren er nog 

overleggen met de gemeente, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Aan het begin van 2020 

heeft voorzitter Henk van der Loo zijn functie neergelegd. Dat was de uitkomst van een interne 

discussie over het te voeren beleid. Het bestuur dankt Henk van der Loo voor zijn inzet in de bijna 

twee jaar dat hij leiding heeft gegeven aan Leergeld.  

In Hilvarenbeek houden meerdere organisaties zich bezig met het thema armoede. Om tot een 

goede onderlinge afstemming en samenwerking te komen heeft Leergeld geregeld contact met 

zorgprofessionals en met organisaties die gedeeltelijk in hetzelfde domein actief zijn, zoals Quiet.  

 

Enkele hoofdzaken die in het verslagjaar in het bestuur besproken zijn: 

 

- Werkzaamheden intermediairs  

- Inkomens- en bestedingsnorm 

- Beleid vergoedingen, o.a. fietsen 

- Onderwijs: o.a. schoolkosten, bijlessen, reisvergoeding, zwemlessen, ouderbijdrage 

- Financieel beleid 

-  Samenwerking met Kindervakantiewerk Hilvarenbeek en Diessen 

- Breed overleg verwante organisaties   

- Beleid Vereniging Leergeld Nederland o.a. Sam&, wijziging statuten 

- De gemeentelijke regeling sociale activiteiten, uitgevoerd door Leergeld 

- Rapportage in Lisy (informatiesysteem) 

- Projectsubsidie Ministerie SZW 

- PR beleid 

- Overleg met gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) 

- Samenwerking met Contour De Twern 

- Bestuurlijke organisatie  

  

Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die het werk van Leergeld mogelijk maakt. 

  

Het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek, 

Emmanuel Naaijkens, voorzitter a.i. en secretaris 2 

Carla Hüfken, penningmeester 

Dion van Bommel, bestuurslid 

 

April 2020 

 

                                                
2 Henk van der Loo was tot 4 januari 2020 voorzitter. 



 

2. Algemeen 

 

De stichting Leergeld Hilvarenbeek is opgericht op 3 november 2016 en is op 25 augustus 2017 

officieel van start gegaan. De stichting Leergeld Hilvarenbeek is van 25 augustus 2017 volwaardig 

lid van Leergeld Nederland. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67201733. 

Het fiscaal nummer is 856873160 en de stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter  : Henk van der Loo 

Secretaris  : Emmanuel Naaijkens  

Penningmeester  : Carla Hüfken 

Bestuurslid  : Dion van Bommel  

 

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning. 

 

Intermediairs: Carry Damen, Sophie Elbers, Vera Weekers, Nicolien der Kinderen (tot 1 juli 2019). 

Coördinatie: Karlijn Verschuren (tot 1 september 2019), Jeanne Heeren (vanaf 1 oktober 2019). 

Administratieve ondersteuning: Trees Smolders. 3 

 

Doelstelling 

De hoofdoelstelling is om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen 

met minimale financiële middelen in de gemeente Hilvarenbeek te laten meedoen aan 

activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Het bieden van gelijke kansen aan 

deze kinderen. 

De stichting biedt hulp in natura aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die bij hun deelname 

aan de maatschappij tekort komen doordat het gezin waarin ze opgroeien onvoldoende financiële 

bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn of niet ter 

beschikking staan. De stichting wil hiermee bereiken dat kinderen het gevoel krijgen en behouden 

erbij te horen en werkelijk kunnen deelnemen aan het sociale leven op school en in de 

maatschappij. 

 

Realisatie 

Stichting Leergeld Hilvarenbeek wil haar hoofddoelstelling bereiken door zich te richten op een 

drietal strategische subdoelen: 

 Directe hulpverlening aan kinderen 

 Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties; 

 Signalering van problemen richting de lokale gemeente en richting Leergeld Nederlan

                                                
3 Allen vrijwilligers met uitzondering van Karlijn Verschuren 



 

3. Financiële middelen 
 

De stichting realiseert haar doelen met financiële ondersteuning van (lokale) sponsoren, spontane 

donaties van particulieren en bedrijven, de gemeente Hilvarenbeek. In 2019 hebben we gelden 

ontvangen van de Annetje van Puijenbroek Stichting, Thebe extra, Mill Hill-college, Protestantse 

Gemeente, diverse sponsoracties, Golfclub, gemeente Hilvarenbeek, ministerie van SZW en 

donaties van particulieren en bedrijven. Ook met de lokale ondernemers en verenigingen waar 

we mee samenwerken hebben we gunstige prijsafspraken kunnen maken. 

 

Verder hebben we de bijdrageregeling sociale aktiviteiten van de gemeente uitgevoerd, waarvoor 

we op declaratiebasis € 23.366.- ontvangen hebben. 

Vanaf 2017 stelt het kabinet jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om àlle kinderen kansen te geven. 

Dit geld dient direct naar kinderen te gaan die het nodig hebben. De gemeente Hilvarenbeek 

heeft uit deze middelen in 2019 een subsidie verstrekt aan de Stichting Leergeld van € 17.500. 

 

Het ministerie van SZW heeft het project: ‘Alle Kinderen Doen Mee’  opgezet. 

De centrale doelstelling van dit project is: Het vergroten en verbeteren van het bereik van 

kinderen uit minimagezinnen, via een aanzienlijke uitbreiding van Leergeld en van het 

voorzieningenpakket per kind. Voor de Jaren 2018 t/m 2020 hebben we subsidie aangevraagd. In 

2019 hebben we nog een nagekomen subsidie ontvangen van € 3.900.- over 2018. In 2019 

hebben we uit dit project een subsidie ontvangen van € 1.800,- 

 

Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp is een organisatie waarop in bepaalde gevallen een beroep 

gedaan kan worden. In 2019 hebben we hierdoor 110 kinderen kunnen verrassen met een cheque 

van bol.com twv € 20.- 

 

Ook zijn we in 2019 gestart met deelname aan Stichting Jarige Job, dit is een organisatie, die 

kinderen op hun verjaardag verrast met een verjaardagsbox. 

Fondsenwerving vormt een permanent punt van aandacht voor het bestuur. 

 

 
 
Cadeautjes voor de kinderen 
 
Buiten de reguliere vergoeding van activiteiten, zoals sport en onderwijs, zijn er ook 
incidentele acties om kinderen van een cadeautje te voorzien. Het gaat hier om 
aanbod van landelijke bedrijven of instellingen. 
Kinderhulp verraste Leergeld Hilvarenbeek met vijftig kaartjes voor een bezoek aan 
het Safaripark Beekse Bergen. Deze kaartjes waren aan Kinderhulp beschikbaar 
gesteld door mensen die Air Miles sparen. 
In december is er traditiegetrouw de Actie Pepernoot. Bol.com stelt dan vouchers ter 
beschikking die ouders voor kinderen kunnen besteden bij dit online bedrijf. We 
konden zo 110 kinderen blij maken met een cadeautje naar keuze. 
 
 



 

4. Werkorganisatie 

 

Het coördineren van de aanvragen en de administratieve verwerking daarvan in het systeem van 

Leergeld Nederland gebeurde tot 1 september 2019 door een medewerker van ContourDeTwern, 

met ondersteuning van vrijwilligers. Vanaf 1 oktober worden de coördinerende werkzaamheden 

verricht door een vrijwilliger.  

 

Werkwijze 

Ouders/verzorgers kunnen aanvragen telefonisch of digitaal (e-mail) indienen. Daarnaast kunnen 

ze terecht tijdens een wekelijks spreekuur op woensdagmiddag in het gebouw Vrijthof 11.  

 

Momenteel werkt de stichting met 3 intermediairs. De coördinator stuurt de intermediairs aan, 

leidt het proces van de aanvragen en wijst de gezinnen toe aan de intermediairs die vervolgens op 

huisbezoek gaan. De intermediairs beoordelen de (financiële) gezinssituatie, inventariseren de 

aanvragen en bekijken of alle voorliggende voorzieningen benut zijn. De intermediairs koppelen 

de aanvragen terug naar de coördinator die de aanvragen beoordeelt aan de hand van gemaakte 

afspraken. Bij twijfel of bij hogere bedragen overlegt de coördinator met het bestuur. Na 

zorgvuldige afweging worden de aanvragen al dan niet gehonoreerd. De coördinator stelt de 

gezinnen van de beslissingen op de hoogte.  

 

Het bestuur vergadert zes wekelijks samen met de coördinator, hierbij zijn ook de intermediairs 

zoveel mogelijk aanwezig. Vanzelfsprekend staan zorgvuldigheid, evenals vertrouwelijkheid en 

privacy van aanvragers, in de werkwijze van Leergeld centraal. 

Voor zowel de registratie van de aanvragen als de financiële administratie wordt gebruik gemaakt 

van de door Leergeld Nederland aangereikte systemen (Lisy en Twinfield) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

5. Resultaten 
 
Hulpverlening doelgroep 

In 2019 hebben we de volgende aanvragen ontvangen:  

Totaal aantal aanvragen  671, waarvan 

Onderwijs    298 

Sport     115 

Cultuur         6 

Welzijn     252 

Aantal toegekende aanvragen  614 

Aantal afgewezen aanvragen    57 

Aantal gezinnen      46 

Aantal unieke kinderen   111 

 
Financieel 

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1.395.-.  

Dit wordt toegevoegd aan de algemene (continuïteits-)reserve. 

 

De totale baten zijn € 58.963.- en de totale lasten bedragen € 57.568.- 

Aan de hoofddoelstelling “meedoen” is in 2019 een bedrag van € 54.103.- uitgegeven. 

 

Bestemmingsreserve 

In 2017 stond een bedrag van € 15.000.- op de balans als bestemmingsreserve voor zwemlessen. 

In de gemeente Hilvarenbeek is in 2017 een start gemaakt met het aanbieden van zwemlessen 

aan Syrische kinderen. Dit project werd tot en met 31 december 2017 gefinancierd door de 

Annetje van Puijenbroek Stichting. De stichting Leergeld heeft vanaf 1 januari 2018 de financiering 

van zwemlessen op zich genomen. We hebben de vergoeding van de zwemlessen eind 2018 

uitgebreid tm diploma C, omdat dit diploma zekerheid geeft dat de kinderen volleerd zijn. 

De stichting vindt het van essentieel belang dat alle kinderen een zwemdiploma hebben. Om deze 

gezinnen te bereiken, gaan we via de nieuwsbrieven van de scholen, onze eigen website, sociale 

media, de lokale media, Vluchtelingenwerk en zorgverleners de aandacht vestigen op de 

mogelijkheden die Leergeld biedt. 

 

Voor zwemlessen is in 2018 een bedrag uitgegeven van € 12.553.- Dit bedrag is in mindering 

gebracht op de bestemmingsreserve. Het restant van € 2.447.-  is in 2019 nog aan dit doel 

besteed. 

 
Algemene (continuïteits-)reserve 

Het totaal van de algemene reserve is € 25.931.-. 

Dit is als volgt opgebouwd: 

 Stand 01-01-2019   €  22.089.- 

 Exploitatieresultaat   €    1.395.- 

 Onttrekking Bestemmingsreserve €    2.447.- 

 

 
 
 



 

6. Beleidsthema’s voor 2020 

 Samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek continueren ; 

 Samenwerken met andere organisaties zoals Leergeld Nederland, Nationaal Fonds 

Kinderhulp, Stichting Jarige Job; 

 Integreren van het initiatief Sam&, dat tot doel heeft aanvragen via een landelijke website 

mogelijk te maken. In Sam& trekken de landelijke organisaties Leergeld, Kinderhulp, Jarige 

Job en Jeugdfonds Sport en Cultuur gezamenlijk op. 

 Voorbereiden op invoering nieuw informatieverwerking systeem ter vervanging van Lisy. 

Het gaat om een systeem dat door Leergeld Nederland is voorgeschreven. 

 Samenwerking met lokale organisaties die in hetzelfde domein actief zijn; 

 Fondsenwerving; 

 De stichting blijvend onder de aandacht brengen door een goede PR, het inzetten van 

sociale media en website; 

 Het bereiken van zoveel mogelijk gezinnen die in de doelgroep vallen en ervoor 

zorgdragen dat de toegang tot Leergeld laagdrempelig is; 

 Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool de mogelijkheid bieden een zwemdiploma te 

halen; 

 Contacten onderhouden met leveranciers, verenigingen, onderwijs-, cultuur-, en 

welzijnsorganisaties; 

 Deskundigheidsbevordering; 

 Gevolgen van de coronacrisis in kaart brengen 

 Schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze kosten drukker steeds zwaarder op de 

begroting. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zorgen over toenemende schoolkosten  

Onderwijs is van niet te onderschatten waarde voor kinderen uit gezinnen waar de 
ouders het niet zo breed hebben. Want onderwijs biedt deze kinderen de kans om 
zich te ontwikkelen en later hun plek te vinden in de samenleving. Maar aan het 
naar schoolgaan hangt, met name na de basisschool, een steeds forser prijskaartje. 
Denk aan de aanschaf van gymkleren, een fiets, schoolbenodigdheden, 
tablet/laptop, excursies, bijles, examentraining, enz. En niet te vergeten de 
schoolreizen naar soms zelfs exotische landen. 

Voor het MBO is er landelijk een goede regeling voor vergoeding van schoolkosten 
voor kinderen uit de doelgroep van Leergeld. Die regeling komt er op neer dat er 
voor een MBO-student geen financiële drempel is om de opleiding naar keuze te 
volgen.  

Voor het voortgezet onderwijs is het tot nu toe echter niet gelukt om landelijk tot 
een regeling te komen. Leergeld Nederland heeft daarover meermalen overleg 
gepleegd met het ministerie van Onderwijs en Tweede Kamerleden, maar een 
uniforme regeling blijkt juridisch erg ingewikkeld.   

De kosten worden dus vergoed door de lokale stichtingen Leergeld zoals in 
Hilvarenbeek. Steeds meer kinderen komen in de leeftijd dat ze naar de 
middelbare school gaan en dat betekent dat de schoolkosten een steeds groter 
beslag leggen op het budget. Met enkele scholen hebben we de afspraak dat ze 
schoolkosten (gedeeltelijk) voor hun rekening nemen.  
 

 



 

 
 
7.  Jaarrekening Stichting Leergeld Hilvarenbeek 2019 
 
 

Balans per 31  december 2019    

    

    

ACTIVA     31-12-2019 

  € € 

Vlottende activa    

    

Vorderingen    

Nog te ontvangen bedragen  8.866  

   8.866 

    

Liquide middelen   17.715 

     

Totaal vlottende activa   26.581 

    

TOTAAL ACTIVA   26.581 

    

    

    

PASSIVA       

     

Vlottende passiva    

Crediteuren  50  
Vooruitontvangen bedragen  600  

   650 

    

Reserves en fondsen    

Algemene (continuïteits-)reserve  25.931  
Bestemmingsreserve  0  

   25.931 

     

TOTAAL PASSIVA   26.581 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Staat van baten en lasten over 2019    

    

    

BATEN     31-12-2019 

  € € 

Baten uit eigen fondsenwerving  12.397  
Subsidies van overheden  42.666  
Overige opbrengsten  3.900  

     
TOTAAL BATEN   58.963 

    

LASTEN    

    

Uitkeringen meedoen    

Onderwijs  33.519  
Sport  8.733  
Cultuur  0  
Welzijn  11.850  

   54.103 

    

Overige kosten beheer en administratie    

Bestuurskosten  277  
Overige kosten beheer en administratie  2.978  

   3.256 

    

Huisvestingskosten    

Huur  91  

   91 

    

Financiële lasten    

Bankkosten   119 

     

TOTAAL LASTEN   57.568 

    

Exploitatieresultaat   1.395 

    

Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:    
Continuïteitsreserve   3.842 

Bestemmingsreserve   -2.447 

   1.395 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Toelichting op de balans per 31  december 
2019    

    

      31-12-2019 

  € € 

Vorderingen    

Gemeente bijdrageregeling sociale aktiviteiten   8.866  
Totaal vorderingen   8.866 

    

Liquide middelen    
Rabobank, rekening-courant  17.715  
Totaal liquide middelen   17.715 

    

Vlottende passiva    

Vooruitontvangen bedragen    

 - subsidie SZW 2019   600  
Crediteuren  50  
Totaal vlottende passiva   650 

    
Reserves en fondsen    

    

Algemene (continuïteits-) reserve    

Deze reserve wordt aangehouden voor de dekking van risico's op korte termijn 

ten einde zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar  
verplichtingen kan voldoen.     

    

    

Het verloop is als volgt:    

Algemene (continuïteits-)reserve stand 1 januari 2019 22.089  
Dotatie resultaatbestemming boekjaar  3.842  
Stand 31 december 2019   25.931 

    

In het explotatieresultaat 2019 is begrepen een projectsubsidie :   
Alle Kinderen Doen Mee  van € 3900,- van het ministerie van SZW.  
Dit is nagekomen subsidie van 2018    

    

Bestemmingsreserve    

Deze reserve is bestemd voor zwemlessen.    

    

Het verloop is als volgt:    

Stand 1 januari 2019  2.447  
Onttrekking resultaatbestemming boekjaar  -2.447  
Stand 31 december 2019   0 

    
 
 
 
 



 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019    

    

      2019 

  € € 

Baten uit eigen fondsenwerving    

Annetje van Puijenbroek Stichting  5.000  
Thebe Extra stimuleringsfonds  3.000  
Mill Hill College Goirle  286  
Provinciaal Vrouwenraad  608  
Stichting Beekse golfdag  1.055  
Giften en schenkingen particulieren/ bedrijven  1.325  
Sponsoracties  979  
Collectes diensten  144  
Totaal baten uit eigen fondsenwerving   12.397 

    

Subsies van overheden    

Subsidie project Alle Kinderen doen Mee(min.v.SZW)  1.800  
Gemeente Hilvarenbeek subsidie 2019  17.500  
Gemeente Hilvarenbeek bijdrageregeling sociale aktiviteiten 23.366  
Totaal subsidies van overheden   42.666 

    

Overige opbrengsten    

Nagekomen subsidie project Alle Kinderen doen Mee(min.v.SZW) 3.900  
Totaal overige opbrengsten   3.900 

    

Baten totaal   58.963 

    

Uikeringen meedoen    

    

Onderwijs    

Ouderbijdrage  1.579  
Schoolreizen  1.578  
Schoolkamp  150  
Schoolboeken  1.469  
Overige schoolbenodigdheden  1.609  
Bijles  3.816  
Zwemles  22.054  
Cursuskosten  990  
Overige onderwijskosten  275  

   33.519 

Sport    

Contributie / lesgeld  5.297  
Sportevenement  18  
Kleding / attributen  3.418  

   8.733 

Welzijn    

Contr/lesgeld welzijn  237  
Kamp/vakantie  6.911  



 

Fietsen  3.409  
Laptops, mobiele telefoons  1.183  
Overige welzijnskosten  110  

   11.850 

Totaal uitkeringen meedoen   54.103 

    

Huisvestingskosten    

Huur  91  
Totaal huisvestingskosten   91 

    

Bestuurskosten    

Representatiekosten  173  
Vergaderkosten  104  
Totaal bestuurskosten   277 

    

Overige kosten beheer en adminstratie    

Kantoorartikelen  27  
Drukwerk/kopieerkosten  117  
Porti en verzendkosten  44  
Telefoonkosten  20  
Automatiseringskosten  120  
Contributie LGN  635  
Onkostenvergoeding vrijwilligers  600  
Reis- en verblijfskosten  66  
Vergaderkosten vrijwilligers  42  
Overige kosten vrijwilligers  1.071  
Overige organisatiekosten  236  
Totaal overige kosten beheer en administratie    2.978 

    

Financiële lasten    

Rente en kosten bank   119 

    

Kosten totaal   57.568 

    

Exploitatieresultaat 2019   1.395 

    

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd    

Onttrokken aan de bestemmingsreserve   -2.447 

Toegevoegd aan de algemene reserve   3.842 

   1.395 

    
 

 


