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Financieel jaarverslag 2021 
 
Na al een daling in het vermogen in 2020 heeft deze daling ook doorgezet in 2021 en is het 
vermogen gezakt naar € 9610,37. Hierdoor komt het voortbestaan van Sitchting 
PeuterFonds in gevaar. Dit alles heeft te maken met de Covid pandemie van de afgelopen 2 
jaar en het niet doorgaan van hengelsportbeurzen. Dit is altijd de belangrijkste inkomsten 
bron geweest en dit beginnen we nu te voelen gezien de vaste lasten wel doorlopen. 
 
Balans 
 

BALANS - 1-1-2021 

                

  Vaste activa       Passiva     

  Bestelbus  € 12.000,00      Eigen vermogen  € 30.117,87    

  Inventaris   € 2.300,00            

                

                

  Vlottende activa             

  Voorraad   € 650,00            

  Debiteuren  € -              

  Rekekening Courant  € 2.750,16            

  Spaarrekening  € 12.145,71            

  Kas   € 272,00            

                

                

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

                

                

BALANS - 31-12-2021 

                

  Vaste activa       Passiva     

  Bestelbus  € 10.500,00      Eigen vermogen  € 22.710,37    

  Inventaris   € 2.100,00            

                

                

  Vlottende activa             

  Voorraad   € 500,00            

  Debiteuren  € -              

  Rekekening Courant  € 1.191,45            

  Spaarrekening  € 8.146,92            

  Kas   € 272,00            

                

                

  Totaal Activa  € 22.710,37      Totaal Passiva  € 22.710,37    
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Inkomsten 
 
Wat betreft de inkomsten is deze beperkt gebleven tot 2720,98 aan donaties en 1000,- 
aan sponsoring. De financiële sponsoring komt van twee sponsors, 500,- van onze 
hoofdsponsor Sportvisserij Nederland en de jaarlijkse bijdrage van Lund IJsselsport van 
500,-.  
 
Uit de vele donaties blijkt dat Stichting PeuterFonds nog steeds een warm hart wordt 
toegedragen door de vele vrijwilligers en bekenden. Zo heeft ex-voorzitter een 
inzamelingsactie gestart en heeft daar bijna 1300,- mee opgehaald. Onze trouwe 
vrijwilliger Jan Vos heeft in de transportsector 750,- weten op te halen (Uitzendbureau 
flexibel transport BV 250.-, Hartman expeditie 250.- en Internationaak Transport JP Vis 
250,-).  
 
Vrijwilligers Wim den Hoed en Ad de Kok hebben het PeuterFonds vertegenwoordigd op 
de open dagen van HSV ’t Voorntje en hebben daar uiteindelijk 500,-  weten op te halen. 
Diverse anonieme donaties en 100,- van Raboclub support vullen het totaal aan. 
 
 

Gelden verworven via beurzen 0% 

Ontvangen aan sponsoring 27% 

Ontvangen aan donaties 73% 

Overig 0% 

 
 
 
Uitgaven 
 
Met 2 mini-evenementen (Vlaardingen en Den Haag), een evenement in Amsterdam 
Zuid Oost met Buurtsalon Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost en het evenement met 
scouting Roosevelt aan de Bietse Oevers in Biest zijn de uitgave aan evenementen 
beperkt gebleven tot ruim 1037,-. De vrijwilligers hebben weinig gebruikt gemaakt van 
de mogelijkheid tot het declareren van reiskosten gezien dit over het jaar 91,- betreft. 
Ook is er geen enkel gebruik gemaakt van enige vorm van vrijwilligers vergoeding, door 
vrijwillgers dan wel het bestuur. 
 
De transportkosten van bijna 2500,- en de huur van de opslag met 4600,- zijn de grote 
kostenposten voor Stichting PeuterFonds. Zeker de laatste is een flinke hap uit onze 
begroting en deze kosten zien we jaarlijks stijgen. Wij zullen dan ook nieuwe 
mogelijkheden bekijken om deze kosten voor het komende jaar flink te gaan drukken. 
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Winst en verliesrekening 
 

Omschrijving Debet Credit 

Overige (rente)   € 1,21 

Donatie   € 2.720,98 

Sponsoring   € 1.000,00 

Beurzen Inkomsten   € 0,00 

Bankkosten € 204,66   

Verzekering € 205,46   

Huuropslag € 4.610,02   

Inrichting opslag € 0,00   

Transport € 2.478,24   

Reiskosten € 91,20   

Vrijwilligersvergoeding € 0,00   

Beurzen uitgaven € 0,00   

Evenementen € 1.037,15   

Kantoorkosten € 22,20   

Website € 560,28   

Marketing € 0,00   

Vergadering € 22,78   

Bereaumateriaal en attenties € 47,70   

Hengelsportmaterialen € 0,00   

Diverse € 0,00   

Onvoorziene uitgave € 0,00   

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

Reserve (vermogen 31-12-2021) € 9.610,37   

  € 18.890,06  € 18.890,06 
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Begroting 2022 
 

 Begroting 2022 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Overige € 500,00   

Donatie € 3.000,00   

Sponsoring € 3.000,00   

Beurzen Inkomsten € 4.000,00   

Bankkosten   € 225,00 

Verzekering   € 225,00 

Huuropslag   € 2.300,00 

Inrichting opslag   € 150,00 

Transport   € 2.500,00 

Reiskosten   € 500,00 

Vrijwilligersvergoeding   € 500,00 

Beurzen uitgaven   € 500,00 

Evenementen   € 3.600,00 

Kantoorkosten   € 100,00 

Website   € 500,00 

Marketing   € 500,00 

Vergadering   € 50,00 

Bereaumateriaal en attenties   € 200,00 

Hengelsportmaterialen   € 250,00 

Diverse   € 200,00 

Onvoorziene uitgave   € 200,00 

Totaal inkomsten € 10.500,00   

Totaal uitgaven   € 12.500,00 

Tekort op begroting -€ 2.000,00   
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Conclusie 
 
Ondanks dat de uitgave beperkt zijn gebleven is het operationeel verlies in 2021 toch op 
5558,- uitgekomen. Financieel is Stichting PeuterFonds er de afgelopen 2 jaar hard op 
achteruit gegaan door het gebrek aan inkomsten vanuit de hengelsportbeurzen. Dit 
gemis is maar deels opgevangen met donaties en/of sponsoring. 
 
Het komende jaar is de hoop dat er in ieder geval een beurs doorgaat en deze inkomsten 
zijn dan ook begroot voor 2022. Verder gaat de Stichting opzoek om de kosten van de 
opslag en stalling van de bus te reduceren. 
 
Verder zal het PeuterFonds zich natuurlijk bezig houden met waarom deStichting er is 
en dat zijn kinderen die het net even wat minder hebben kosteloos een mooie 
sportvisdag bezorgen! Zo zullen er in 2022 visdagen zijn in Den Haag, Made, Arkel en 
Almere. Ook staat er een bezoekje aan de Berenkuil in de planning!  
 
Veranderingen in het bestuur worden niet verwacht. Wel kijkt Stichting PeuterFonds 
altijd naar de mogelijkheden om de organisatie te versterken. 
 
 
 
 


