
 
 

 
 

 



 
 

Financieel jaarverslag 
 
In vele opzichten is het een moeizaam jaar geweest voor Stichting PeuterFonds vanwege 
de Covid pandemie. Geen evenementen, geen inkomsten maar wel de vaste lasten die 
doorlopen. Het vermogen is al jaren stabiel maar is het afgelopen jaar toch gezakt naar: 
€ 15.167,87. 
 
Balans 
 

BALANS - 1-1-2020 

                
  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    

                

                

BALANS - 31-12-2020 

                
  Vaste activa       Passiva     
  Bestelbus  € 12.000,00      Eigen vermogen  € 30.117,87    
  Inventaris   € 2.300,00            
                
                
  Vlottende activa             
  Voorraad   € 650,00            
  Debiteuren  € -              
  Rekening Courant  € 2.750,16            
  Spaarrekening  € 12.145,71            
  Kas   € 272,00            
                
                

  Totaal Activa  € 30.117,87      Totaal Passiva  € 30.117,87    

                

 
 
 
  



 
 

Inkomsten 
 
Wat betreft de inkomsten is deze beperkt gebleven tot 122,26 aan donaties en 1500,- 
aan sponsoring. De financiële sponsoring komt van twee sponsors, 1000,- van onze 
trouwe hoofdsponsor van Sportvisserij Nederland en de jaarlijkse bijdrage van Lund 
IJsselsport van 500,-.  
 
Het hoogtepunt van afgelopen jaar is wel het ontvangen van een cheque twv 15.000,- 
van Omexom voor de aanschaf van een nieuwe transportbus. Omexom is aangesloten bij 
VINCI Energies, wat een eigen foundation heeft, en onze vrijwilliger Matthijs Roetman is 
hier werkzaam. Matthijs had hier een aanvraag voor ingediend welke dus uiteindelijk 
gehonoreerd is. Hier zijn wij natuurlijk super blij mee want onze oude bus begon al 
kuren te vertonen mocht binnenkort de milieuzones niet meer in.  
 
 
Gelden verworven via beurzen 0% 

Ontvangen aan sponsoring 92% 

Ontvangen aan donaties 8% 

Overig 0% 

 
 
 
Uitgaven 
 
Zoals aangeven is het een lastig jaar geweest wat betreft de financiën van Stichting 
PeuterFonds. Het gehele jaar geen inkomsten uit beurzen is een groot gemis wat wij niet 
hebben kunnen opvangen. Ondanks dat de uitgave beperkt zijn gebleven, oa door het 
gemis van evenementen en beurzen, is het operationeel verlies in 2020 toch op 5746,- 
uitgekomen. 
 
Doordat wij een bedrag van Omexom hebben ontvangen van 15.000.-, welke wij 
moesten gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe transportbus, zijn de 
transportkosten hoger uitgevallen dan wij vooraf hadden begroot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Winst en verliesrekening 
 

Omschrijving Debet Credit 

Donatie   € 122,26 

Sponsoring   € 16.500,00 

Beurzen Inkomsten   € 0,00 

Bankkosten € 197,54   

Verzekering € 205,40   

Huuropslag € 4.447,42   

Inrichting opslag € 75,21   

Transport € 16.481,29   

Reiskosten € 0,00   

Vrijwilligersvergoeding € 0,00   

Beurzen uitgaven € 0,00   

Evenementen € 0,00   

Kantoorkosten € 0,00   

Website € 495,25   

Marketing € 392,40   

Vergadering € 6,53   

Bureaumateriaal en attenties € 66,50   

Hengelsportmaterialen € 0,00   

Diverse € 0,00   

Onvoorziene uitgave € 0,00   

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

Reserve (vermogen 31-12-2020) € 15.167,87   

  € 37.535,41  € 37.535,41 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Begroting 2021 
 
 Begroting 2021 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Overige € 500,00   

Donatie € 2.500,00   

Sponsoring € 5.000,00   

Beurzen Inkomsten € 0,00   

Bankkosten   € 200,00 

Verzekering   € 225,00 

Huuropslag   € 4.600,00 

Inrichting opslag   € 150,00 

Transport   € 2.000,00 

Reiskosten   € 500,00 

Vrijwilligersvergoeding   € 500,00 

Beurzen uitgaven   € 0,00 

Evenementen   € 2.000,00 

Kantoorkosten   € 100,00 

Website   € 500,00 

Marketing   € 1.000,00 

Vergadering   € 75,00 

Bereaumateriaal en attenties   € 250,00 

Hengelsportmaterialen   € 500,00 

Diverse   € 200,00 

Onvoorziene uitgave   € 200,00 

Totaal inkomsten € 8.000,00   

Totaal uitgaven   € 13.000,00 

Tekort op begroting -€ 5.000,00   

 
 
 
Conclusie 
 
Stichting PeuterFonds gaat dit jaar opzoek om nieuwe inkomsten bronnen aan te boren 
zodat het bestaan niet afhangt van het wel of niet doorgaan van de hengelsportbeurzen.  
Wij denken aan een donatiecampagne, een online 2e handsmarkt en/of een online 
loterij.  
 
Wat betreft de evenementen beperken we ons tot de zomer tot mini-evenementen. Dit 
wil zeggen dat we met één kind of gezien een fantastische PeuterFonds-dag laten 
ervaren. Na de zomer hopen wij dan toch echt weer te straten met de evenementen en 
staan er 3 doelgroepen te trappelen om mee te doen aan een PeuterFonds evenement. 
Te weten: Pelikanen Scoutinggroep uit Almere, Verenging Scouting Made en de 
Scoutinggroep Rooseveltgroep uit Eindhoven. 
 
 


