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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Financieel kan Stichting PeuterFonds ook terugkijken op een prima jaar. Waarbij de uitgaven nagenoeg 
gelijk zijn gebleven aan de inkomsten. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn in iets lager uitgevallen 
ten opzichte van 2018. Stichting PeuterFonds staat er dan ook voor de komende jaren financieel nog 
goed voor.

BALANS - 1-1-2019
  Vaste activa                                                           Passiva  
  Bestelbus  ................................................................. € 2.500,00  Eigen vermogen  ...........................................  € 26.459,46   
  Inventaris ................................................................. € 2.300,00       

  Vlottende activa
  Voorraad  ....................................................................... € 750,00 
  Debiteuren  ..................................................................................  € -  
  Rekening Courant  ......................................... € 2.460,76  
  Spaarrekening  ...............................................  € 14.142,75 
  Kas  ................................................................................... € 4.305,95 

  Totaal Activa  ................................................. € 26.459,46  Totaal Passiva  ..............................................  € 26.459,46   
               
            
   

BALANS - 31-12-2019
  Vaste activa                                                          Passiva  
  Bestelbus  ................................................................. € 2.200,00  Eigen vermogen  ...........................................  € 26.063,15   
  Inventaris ................................................................. € 2.300,00  
 
 Vlottende activa  
  Voorraad  ....................................................................... € 650,00  
  Debiteuren  ............................................................ € 3.500,00
  Rekening Courant  .............................................. € 932,61
  Spaarrekening  ...............................................  € 12.144,31 
  Kas  ................................................................................... € 4.336,23

 Totaal Activa  ................................................. € 26.063,15   Totaal Passiva  ............................................  € 26.063,15   
               



INKOMSTEN

Mede dankzij de succesvolle beurzen en de 
‘Themadag Toekomst van de Sportvisserij  van 
Sportvisserij Nederland zijn de beursinkomsten 
hoger uitgevallen dan vooraf is begroot. Dit blijft 
dan ook de grootse inkomstenbron van Stichting 
PeuterFonds. Daarentegen zijn de financiële 
sponsoring en donaties juist lager uitgevallen dan 
begroot.

Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben wij het 
nieuws te horen gekregen dat de Visma in 2020 

geen doorgang zal vinden. De noodzaak om op 
een andere of betere manier financiële donateurs 
en sponsors te vinden is nu extra groot. Want na 
eerder al de Outdoorfair zal nu dus ook de Visma 
wegvallen als inkomstenbron. 

Verdeling inkomsten:
 Gelden verworven via beurzen ..................................71%
 Ontvangen aan sponsoring ............................................19%
 Ontvangen aan donaties  ...................................................11%
 Overig  .......................................................................................................... 0%

UITGAVEN

De uitgaven van Stichting PeuterFonds zijn in 
2019 lager uitgevallen dan in 2018. Het verwachte 
begrotingstekort is uitgbleven doordat een groot 
aantal posten lager is uitgevallen dan begroot. De 
vrijwilligers maken steeds minder gebruik van 

de mogelijkheid tot het declareren van reiskosten 
en veelal wordt er gebruikt gemaakt van 
carpoulen. Ook is er geen vrijwilligers vergoeding 
uitgekeerd en zijn er geen onvoorziene uitgave en 
overige kosten geweest. 



WINST- EN VERLIESREKENING 2019

OMSCHRIJVING   DEBET  CREDIT

Rente    € 1,56

Donatie    € 1.401,85

Sponsoring    € 2.500,00

Beurzen    € 9.354,20

Bankkosten  € 194,28  

Verzekering  € 203,10  

Huur opslag  € 4.349,12  

Inrichting opslag  € 0,00  

Transport  € 2.516,65  

Reiskosten  € 444,76  

Vrijwilligersvergoeding  € 0,00  

Beurzen  € 885,55  

Evenementen  € 3.335,06  

Kantoorkosten  € 59,82  

Website  € 344,68  

Marketing  € 724,68  

Vergadering  € 37,00  

Bureaumateriaal en attenties  € 72,99  

Hengelsportmaterialen  € 86,23  

Diverse  € 0,00  

Onvoorziene uitgave  € 0,00  

Reserve (vermogen 31-12-2018)     € 20.909,46 

Reserve (vermogen 31-12-2019)   € 20.913,15   

   € 34.167,07  € 34.167,07



BEGROTING 2020

OMSCHRIJVING  INKOMSTEN UITGAVEN

Donatie  € 2.000,00  

Sponsoring  € 3.000,00  

Beurzen inkomsten  € 4.500,00  

Bankkosten    € 250,00

Verzekering    € 225,00

Huur opslag    € 4.600,00

Inrichting opslag    € 150,00

Transport    € 2.500,00

Reiskosten    € 1.000,00

Vrijwilligersvergoeding    € 500,00

Beurzen uitgaven    € 400,00

Evenementen    € 3.750,00

Kantoorkosten    € 100,00

Website    € 400,00

Marketing    € 1.000,00

Vergadering    € 100,00

Bureaumateriaal en attenties    € 250,00

Hengelsportmaterialen    € 500,00

Diverse    € 200,00

Onvoorziene uitgave    € 250,00

Totaal inkomsten  € 9.500,00  

Totaal uitgaven    € 16.175,00

Tekort op begroting  -€ 6.675,00  


