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Informatie over Stichting Gaandeweg 

Rechtsvorm  

Stichting Gaandeweg is opgericht per 3 juni 1988. 

Stichting Gaandeweg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerde stichting; dat 
wil zeggen dat de stichting op een of andere wijze bijdraagt aan algemeen nut.  

Daarnaast beschikt de stichting over het zogenaamde CBF-certificaat voor kleine goede doelen: Dit 
certificaat is een waarborg voor bonafide fondsenwerving en besteding van middelen aan de 
doelstelling.  

Doelstelling/activiteiten  

Het doel van de stichting is het mogelijk maken van vakanties voor gezinnen waarin jeugdkanker-
patiëntjes opgroeien, en ook het verschaffen van recreatievoorzieningen in algemene zin voor deze 
patiëntjes en hun directe familie. 

Sinds 1988 biedt Stichting Gaandeweg gezinnen met een jonge kankerpatiënt een vakantieweek of 
een (lang) weekend aan. De bezetting van de vakantiehuizen is voornamelijk gerelateerd aan de 
schoolvakanties. Doordat gezinnen er echt even helemaal uit zijn, maakt hoogspanning plaats voor 
ontspanning. Het gezin heeft weer even aandacht voor elkaar, de ziekte schuift wat naar de achter-
grond. Zo wordt op een natuurlijke manier energie opgedaan voor alle onderzoeken, opnames en 
behandelingen die nog zullen komen. Stichting Gaandeweg organiseert en financiert deze vakanties. 

Vakantiehuizen  

De stichting beschikt over eigen bungalows in Braamt, Otterloo en Susteren (L). Daarnaast maakt de 
stichting gebruik van 3 vakantiehuizen in Renesse, op basis van de samenwerking met de Zeeuwse 
stichting Thuredriht.  

Bestuur  

Bestuurssamenstelling  

In het verslagjaar 2020 is het bestuur van de stichting niet gewijzigd. Alle bestuursleden zijn op 
volledig onbezoldigde basis betrokken bij de stichting. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• De heer J.J. Galesloot,  voorzitter  
• Mevrouw H.J.M. Baars,  secretaris  
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• De heer M.A Habing,  penningmeester  
• De heer M.G.W.M. Geurts,  Relatiebeheer  
• De heer M. Haighton,  Public Relations & Communicatie  

Kantoor Gaandeweg  

Het bestuur van Stichting Gaandeweg wordt ondersteund door 2 office-medewerkers. Eind 2021 
hebben de office-medewerkers hun baan opgezegd. Hierdoor start de stichting 2022 met 2 
openstaande vacatures. Mevrouw H.J.M Baars, secretaris van de stichting, is daarop tijdelijke 
aangesteld om het kantoor werk gaande te houden terwijl er gezocht wordt naar nieuwe vaste 
medewerkers. 

• Mevrouw H.J.M. Baars, 24 uur, tijdelijke aanstelling  
• vacature 

Vaststelling jaarrekening 2021  

De jaarrekening 2021 is door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juni 2022 
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Jaarverslag 2021 

Bestuur verslag 2021 

Door: Jan-Joost Galesloot, voorzitter 

2021 was het tweede jaar van de COVID 19 pandemie. De lock down beperkte wederom de 
mogelijkheid voor de stichting, maar ook voor derden, om (fundraise) evenementen te organiseren.  

In 2021 was het voor ons niet mogelijk om eigen evenementen te organiseren en ook alle 
evenementen en liefdadigheidsacties door derden kwamen het gehele jaar te vervallen. Aan de 
andere kant hebben de meeste kosten van de stichting een tamelijk vast karakter. De kosten gaan 
door, de inkomsten blijven uit. 

De lock down had bovendien als gevolg dat bestuursleden en kantoormedewerkers elkaar maar 
zelden in levende lijven zagen. Dit komt een goede communicatie en sociale cohesie niet ten goede. 
Ook was het minder goed mogelijk om contact te houden met onze partners (waaronder Vereniging 
Kinderkanker Nederland en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie), Vrienden van 
Gaandeweg en de ambassadeurs en commissie van aanbeveling Het was daarom goed dat de 
maatregelen in de loop van de tweede helft van het jaar konden worden versoepeld. 

Ondanks de beperkingen was de stichting wel in staat om haar kerntaak, het verzorgen van korte 
vakanties ten behoeve van gezinnen, die getroffen worden door jeugdkanker, op een succesvolle 
wijze uit te voeren. Het aantal boekingen nam toe. In onderstaande tabel staat een uitsplitsing van 
de gerealiseerde vakanties. De samenwerking met maatschappelijk werk van het Prinses Máxima 
centrum voor kinderoncologie is geïntensiveerd en heeft geleid tot meer doorverwijzingen. 
 

vakantie aantal 
 weken 

Renesse Renesse Renesse 
4p 

De Zanding Susteren  Braamt Totaal 

januari kerst- 5   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0% 
februari voorjaars- 4   

     
  

   
  

 
0% 

maart voorjaars- 4   
 

  
   

  
   

  
 

0% 
april mei- 5    4  80% 3 60% 0 0%   0% 

 
0%   0% 23% 

mei mei- 4    4  100% 3 75% 0 0%   0% 
 

0%   0% 29% 
juni pinksterdag 4    2  50% 2 50% 0 0%   0% 

 
0%   0% 17% 

juli zomer- 5    5  100% 5 100% 4 80% 5 100% 5 100% 5 100% 97% 
augustus zomer- 4    3  75% 4 100% 4 100% 4 100% 3 75% 4 100% 92% 
september 4    3  75% 2 50% 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 38% 
oktober herfst- 5    2  40% 2 40% 2 40% 5 100% 3 60% 2 40% 53% 
november 

 
4         

  
4 100% 3 75% 0 0% 58% 

december kerst 5         
  

4 80% 4 80% 1 20% 60% 
    53                           

 

De afgenomen bezetting van het huis in Braamt en het huis op het Beachpark in Renesse noopt ons 
tot een herbezinning ten aanzien van het aanhouden van de huizen. In 2022 worden sommige huisjes 
gedurende bepaalde perioden commercieel verhuurd.  
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Verwenweekend 
Ook in 2021 heeft RCN Vakantieparken in samenwerking met de stichting weer een verwenweekend 
op hun parken voor ‘onze gezinnen’ georganiseerd Deze weekenden worden enorm gewaardeerd en 
de enthousiaste verhalen van de gezinnen geven ons en de medewerkers van RCN Vakantieparken 
veel energie. Op deze plaats hoort een bijzonder woord van dank voor de steun en bijdragen, die de 
stichting van de directie en medewerkers van RCN Vakantieparken krijgt. 

Nieuwbouw: De Zon 
Zoals vermeld in het bestuursverslag van 2020 is in 2020 besloten om een vakantiewoning nabij het 
Prinses Máxima Centrum te bouwen. In februari 2021 is voor de locatie op Vakantiepark Het Grote 
Bos in Doorn een langjarige huurovereenkomst gesloten met RCN Vakantieparken. De huurprijs ligt 
ver onder een marktconform niveau.  

In de eerste helft van 2021 is door Vakwerk Architecten een geweldig ontwerp gemaakt, gebaseerd 
op de gedachte dat er een unieke plek moet komen, waar het hele gezin, even bij kan komen van alle 
spanning rondom de ziekte. Het verblijf moet een belevenis worden, die nog lang in hun geheugen 
zal staan gegrift. Dit concept heeft geleid tot het ontwerp van het huis in de vorm van een zon met 
een gemeenschappelijke kern (woonkeuken) en stralen waarin diverse functies zijn ondergebracht 
(slaapkamers, badkamer, living, chillplek en buitenterras met buitenkeuken). Gedurende de zomer 
van 2021 verkregen wij de omgevingsvergunning. Voor de bouw van het huis zijn wij in gesprek 
getreden met Giesbers Wonen en Ontwikkelen in Wijchen. Zij blijken een geweldige partner voor ons 
te zijn. Samen met hun onderaannemers en leveranciers hebben zij zich gecommitteerd aan een zeer 
scherp geprijsde taakstellend budget. Eind 2021 is de eerste spade de grond ingegaan met een 
oplevering per juni 2022 als doelstelling. Inmiddels is de bouw gevorderd en krijgt het huis de 
contouren waarop wij met zijn allen hoopten. In het bestuursverslag van 2022 zal ongetwijfeld in 
superlatieven melding worden gemaakt van de oplevering, inrichting en opening van het huis. 

Financiële situatie 
De reguliere inkomsten uit donaties en giften bedroegen in 2021 circa € 40.000, hetgeen circa € 
5.000 meer is dan in het vorige COVID 19 jaar. De kosten namen echter eveneens toe in 2021 ten 
opzichte van 2020. Een belangrijke oorzaak zijn de gestegen personeelskosten, als gevolg van de 
verhoging van het aantal uren, dat de medewerkers in dienst waren. Daartoe is eind 2020 besloten 
aangezien de werkdruk te hoog werd voor de medewerkers van het kantoor. Tevens zijn in twee 
stappen de salarissen verhoogd en daarmee op een marktconform niveau gebracht. De hogere 
personeelskosten werden in 021 deels gecompenseerd door ontvangen NOW subsidie (circa € 
16.000). De overige bedrijfskosten bleven gelijk aan de bedrijfskosten in 2020. Over het jaar 2021 
bedroeg het exploitatieresultaat -€ 33.000. Dit tekort (onder aftrek van ontvangen financiële baten 
en lasten(dividend en rente) is ten laste van het eigen vermogen geboekt. De afname van het eigen 
vermogen is meer dan gecompenseerd door de waardestijging van de beleggingsportefeuille.  

Ten slotte 
Wij zijn dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers, vrienden van Gaandeweg, ambassadeurs, 
zakenpartners, maar ook de medewerkers van kantoor en zeker niet te vergeten de leden van het 
bestuur. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij toch nog veel gezinnen kunnen verblijden. 
Vrolijke gezichten en verhalen…, daar blijven wij het graag voor doen! 
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Jaarrekening 2021 
 

Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 

Activa 
VASTE ACTIVA    
 Bungalows                              470.728                              453.751  
 Effecten                              511.897                              528.028  

                            982.625                             981.779  
 VLOTTENDE AKTIVA    
 Overige vorderingen                                 10.950                                    7.627  
 Belastingen                                    2.398                                         514  

                               13.348                                   8.141  

   
 LIQUIDE MIDDELEN                             323.201                             352.620  

   
                        1.319.174                         1.342.540  

 

Passiva 
Groepsvermogen    
                         1.313.842                          1.334.675  
 KORTLOPENDE SCHULDEN      
 Overige schulden en overlopende 
passiva                                    4.886                                    6.818  
 - Belastingen en Pr.Soc.Verz.                                         446                                    1.048  

                                   5.332                                    7.866  

                        1.319.174                         1.342.541  
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Staat van Baten en Lasten over 2021 

Resultaten uit fondsenwerving 
  2021 2020 
Collecten  €            36.638   €  34.931  
bijzondere acties  €               2.910   €               -    
Buitengewone bate (NOW)  €            15.777   €     6.089  
   €            55.325   €  41.020  

Uitgaven doelstelling  €            31.944   €  36.394  
   €            23.382   €     4.626  
      
      
personeelskosten  €            34.997   €  27.873  
afschrijvingen  €            11.250   €  11.250  
Overige bedrijfskosten  €            11.067   €  10.520  
som der bedrijfslasten  €            57.314   €  49.643  

      
bedrijfsresultaat  €           -33.933   € -45.017  
      
opbrengst effecten  €            20.130   €     1.287  
Rentebaten  €                       32   €             42  
   €            20.162   €     1.329  
kosten effecten  €               7.486   €     6.801  
financiele baten  €            12.676   €   (5.472) 

      
      
Exploitatie resultaat  €           -21.257   € -50.489  
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Algemene toelichting op de jaarrekening 

Algemeen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen in Richtlijn 650 van fondsenwervende instel-
lingen. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk 
de nominale waarde. 

Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met jaarlijkse 
lineaire afschrijvingstermijnen, gebaseerd op economische levensduur. De afschrijvingen vinden 
plaats vanaf het moment van ingebruikneming. 

Financiële vaste activa  
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen en de overige vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke geachte 
voorzieningen. 

De onder de financiële vaste activa opgenomen aandelen worden gewaardeerd tegen aankoopprijs 
of lagere beurswaarde. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden gewaar-
deerd tegen de aflossingswaarde, waarbij de bij aankoop betaalde agio wordt afgeschreven 
gedurende de resterende looptijd. 

Vorderingen 
Voor dubieuze vorderingen is een voorziening gevormd op basis van individuele beoordeling. 

Liquide middelen  
Voor zover niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije besteding. 

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat  

Resultaat  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het verslagjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De 
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

Vaste Activa 

Materiële Vaste Activa 
De stichting schrijft de vakantie bungalows in 10 jaar lineair af.  

De mutaties op de Materiële Vaste Activa kunnen als volgt worden samengevat: 

 

WOZ waardes 

 

44.197€                              Afschrijvingen 2021 44.561€                      
Braamt - Stroombroek
Aankoop 79.573€                              79.573€                      
Afschrijvingen 79.572€                              79.572€                      
Boekwaarde 1€                                           1€                                   

Otterlo - De Zanding (2015)
Aankoop erfpacht 155.540€                           155.540€                   
Afschrijving 9.540€                                 1.600€                                             11.140€                      

146.000€                           1.600€                                             144.400€                   

Aankoop bungalow 139.450€                           139.450€                   
Afschrijving 15.200€                              2.750€                                             17.950€                      

124.250€                           2.750€                                             121.500€                   

Aankoop totaal 294.990€                           294.990€                   
Afschrijving 24.740€                              4.350€                                             29.090€                      
Boekwaarde 270.250€                           4.350€                                             265.900€                   

Susteren - Resort Limburg (2015)
Aankoop ondergrond 47.500€                              47.500€                      
Aankoop bungalow 173.847€                           173.847€                   

221.347€                           221.347€                   
Afschrijving 37.847€                              6.900€                                             44.747€                      
Boekwaarde 183.500€                           6.900€                                             176.600€                   

Doorn - de Zon (in aanbouw)
Bouwkosten 28.227€                              

Braamt - Stroombroek 74.000€                              
Otterlo - de Zanding 271.000€                           
Susteren - Resort 126.000€                           
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Recapitulatie 

 

Financiële Activa 
Effecten, boekwaarde. 

 

Effecten, marktwaarde 

 

  

Braamt - Stroombroek 79.573€                              79.572€                                          1€                                   
Otterlo - de Zanding 294.990€                           29.090€                                          265.900€                   
Susteren - Resort 221.347€                           44.747€                                          176.600€                   
Doorn - de Zon 28.227€                              28.227€                      

624.137€                           153.409€                                       470.728€                   

31-12-2021 31-12-2020
Obligaties 186.573€                                       187.078€                                   
Aandelen 299.422€                                       315.487€                                   
Alternatieve beleggingen 25.902€                                          25.463€                                      

511.897€                                       528.028€                                   

Verkrijgingsprijs Beurswaarde Balanswaarde
Obligaties 187.719€                                       186.573€                                   186.573€                       
Aandelen 299.422€                                       397.228€                                   299.422€                       
Alternatieve beleggingen 26.395€                                          25.902€                                      25.902€                          

513.536€                                       609.703€                                   511.897€                       
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Vlottende activa en liquide middelen 

 

Belastingen 

 

Liquide Middelen 

 

Groepsvermogen en overige passiva 
Het bestuur heeft besloten als overige reserves maximaal € 18.151 aan te houden. Het 
exploitatiesaldo van het boekjaar wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 
vakantieactiviteiten en het fonds activa doelstelling 

 

  

31-12-2021 31-12-2021
Debiteuren 9.209€                                             1.750€                                                     
Afrekening NOW 1.579€                                             -€                                                           
Vooruitbetaald ARBO -€                                                   310€                                                          
Parkkosten -€                                                   2.857€                                                     
Dividendbeslasting 162€                                                 2.347€                                                     
Huur Kantooor -€                                                   363€                                                          

10.950€                                          7.627€                                                     

Omzetbelasting 2.398€                                             514€                                                          

Kas 101€                                                 101€                                                          
ABN spaarrekening ...274 260.923€                                       304.678€                                               
ABN bestuursrekening …300 12.495€                                          26.605€                                                  
ABN beleggersrekeing …097 48.403€                                          20.044€                                                  
ING bank …103 1.279€                                             1.193€                                                     

323.201€                                       352.621€                                               

2021 2020
Vrij besteedbare vermogen
Stand per 1 januari 18.151€                              18.151€                              

Bestemmingsreserve vakantieactiviteiten 862.773€                           902.013€                           
Uit resultaatverdeling (9.583)€                               (39.240)€                            
stand per 31 december 853.190€                           862.773€                           

Fonds activa doelstelling 453.751€                           465.001€                           
Uit resultaatverdeling (11.250)€                            (11.250)€                            
stand per 31 december 442.501€                           453.751€                           

Totaal 18.151€                              18.151€                              
Bestemmingsreserve 853.190€                           862.773€                           
Fonds activa doelstelling 442.501€                           453.751€                           

1.313.842€                      1.334.675€                      
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

Resultaten uit fondsenwerving 

 

Uitgaven voor doelstelling 

 

Toelichting  

Resort Limburg  
Bij de aankoop in 2015 van de bungalow in Susteren is door EuroParcs een tegemoetkoming van 
€ 24.000 in de parkkosten toegezegd. Vanaf 2015 is hiervan € 22.094 verbruikt zodat er voor 2022 nog 
€ 1.906 beschikbaar is. 

Renesse  
In de maanden april tot en met oktober beschikt Stichting Gaandeweg over drie bungalows in Renesse, 
deze bungalows zijn eigendom van Stichting Thuredriht. De statutaire doelstelling van Stichting 
Thuredrith is deze bungalows ter beschikking te stellen van Stichting Gaandeweg en Stichting MS. 

  

2021 2020
Ontvangen collectesn, donaties, giften 36.888€                           34.931€                           

Acties
Verkoop boek 9.019€                              
Kosten boek 6.109€                              

2.910€                              

Resultaten uit fondsenwerving 39.798€                           34.931€                           

2021 2020
Leasekosten Renesse 16.700€                           16.515€                           
Braamt - Stroombroek 6.136€                              10.530€                           
Otterlo - de Zanding 5.266€                              4.759€                              
Susteren - Resort Limburg 2.082€                              2.011€                              
Bijkomende kosten 9.594€                              7.514€                              
Bijdrage gezinnen (6.750)€                             (4.708)€                             
Externe verhuur (1.084)€                             (226)€                                 

31.944€                           36.395€                           
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Toelichting kosten 

Personeelskosten 
In 2021 was het aantal personeelsleden 0,9FTE (gelijk aan 2020).  

 

Afschrijvingen 

 

Overige bedrijfskosten 

 

Publiciteit en Communicatie 

 

Kantoorkosten 

 

2021 2020
Lonen en salarissen (bruto) 28.718€        22.101€        
Sociale lasten en pensioenlasten 5.237€           4.237€           
Overige personeelskosten 1.042€           1.534€           

34.997€        27.872€        

2021 2020
Afschrijving Braamt - Stroombroek -€                 -€                 
Afschrijving Otterlo - de Zanding 4.350€           4.350€           
Afschrijving Susteren - Resort Limburg 6.900€           6.900€           

11.250€        11.250€        

2021 2020
Huisvestingskosten 1.452€           1.452€           
Publiciteit en Communicatie 2.111€           2.660€           
Kantoorkosten 4.199€           3.180€           
Algemene kosten 3.305€           3.228€           

11.067€        10.520€        

2021 2020
Representatiekosten 1.253€           739€                
Website 858€                1.921€           

2.111€           2.660€           

2021 2020
Telefoon 108€                947€                
Drukwerk 97€                   135€                
kantoorbenodigdheden 637€                376€                
Automatisering 3.357€           1.722€           

4.199€           3.180€           
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Algemene kosten 

 

Toelichting beleggingen 

 

Toelichting Personeelskosten 

Eind 2020 zijn de salarissen voor de office-medewerksters herzien en verhoogd. Voor 2022 is er geen 
substantiële verhoging van de salarissen voorzien. 

Toelichting Kantoorkosten 

De automatiseringskosten zijn sterk gestegen in 2021. Dit zijn kosten die eenzijdig zijn doorgerekend 
zijn door de service provider. Het contract met de provider wordt herzien in 2022.    

2021 2020
Accountantskosten 1.122€           702€                
Abonnementen en contributies 594€                313€                
Assurantiepremie 501€                501€                
Bankkosten 455€                623€                
Reiskosten 603€                978€                
Overige Algemene kosten 30€                   111€                

3.305€           3.228€           

2021 2020
Koersresultaten effecten 16.982€        (3.558)€          
Opbrengsten effecten 3.148€           4.845€           

20.130€        1.287€           

2021 2020
Rentebaten 32€                   42€                   

Kosten effecten
Advies- en beheerkosten 7.486€           6.802€           
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening 2021 ondervonden wij nog volop de negatieve 
effecten van de Covid-19 crisis: 

• Helaas worden nog steeds veel vakanties van gezinnen geannuleerd, waardoor de stichting 
haar doelstellingen in 2021 niet kon realiseren. De verwachting is gerechtvaardigd dat ook 
het aantal boekingen gedurende de zomermaanden nog steeds op een laag peil zal blijven. 

• De twee office medewerksters hebben na de kerstvakantie beiden hun baan opgezegd. Om 
de directe werkzaamheden op te vangen, heeft Erny Baars (secretaris) aangeboden voor 
twee dagen in de week de taken waar te nemen. De stichting verwacht in het eerste kwartaal 
de twee functies opnieuw bezet te kunnen krijgen. 

Ondertekening Jaarrekening 

Het bestuur verklaart dat de Jaarrekening 2021 en correct en getrouw beeld geeft van de financiële 
positie van Stichting Gaandeweg per 31 december 2021. 

 

Arnhem, 20 juni 2022 

     

____________________ ____________________ ____________________ 

 

Jan-Joost Galesloot Martijn Habing Erny Baars 

Voorzitter Penningmeester Secretaris 
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Bijlage 1. Toelichting lastenverdeling 
 

 

Doelstelling Fondsenwerving Beheer en AdministratieTotaal 2021 Totaal 2020
Kosten accomodaties 31.944€                         -€                                  -€                                  31.944€                         36.395€                         
Publiciteit en communicatie 1.056€                            1.056€                            -€                                  2.111€                            2.660€                            
Personeelskosten 26.248€                         4.200€                            4.375€                            34.997€                         27.872€                         
Huisvestingskosten 1.089€                            -€                                  363€                                 1.452€                            1.452€                            
Kantoor- en algemene kosten 5.628€                            -€                                  1.876€                            7.504€                            6.408€                            
Afschrijvingen 11.250€                         -€                                  -€                                  11.250€                         11.250€                         
totaal 77.214€                         5.255€                            6.614€                            89.258€                         86.037€                         
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Bijlage 2. Begroting 2022 
Baten 

Collectes, donaties, sponsoring  €                 45.000,00  
Acties  €                 15.000,00  
Externe verhuur  €                 12.000,00   

 €                 72.000,00  
 

Lasten 

Personeelskosten  €                 36.000,00  
Kosten Accomodaties  €                 40.000,00  
Kantoor- en algemeen  €                 10.000,00  
Afschrijving  €                 11.500,00   

 €                 97.500,00  
 


