
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



                     

Inkomsten 
 
Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten in 2017 toegenomen en deze zijn voornamelijk afkomstig van 
geld verworven op beurzen. De inkomsten uit sponsoring zijn toegenomen maar de inkomsten uit 
donaties zijn wel gedaald. Mede doordat de inkomsten zijn gestegen staat de Stichting PeuterFonds er 
financieel nog steeds goed voor. Het vermogen waarmee Stichting PeuterFonds het jaar 2017 afsluit is 
gezond en voldoende om ook de komende jaren haar activiteiten voort te kunnen zetten. 
 
De verdeling van de inkomsten is als volgt: 
 

Gelden verworven via beurzen 61% 

Ontvangen aan sponsoring 22% 

Ontvangen aan donaties 16% 

Overig 0% 

 
 
De inkomsten op de beurzen zijn in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Deze groei is voornamelijk te 
danken doordat wij op de Visma en de Hengelsport- en Visbotenbeurs effectief met de twee 
spelelementen zijn omgegaan en wij extra aanloop hebben gehad door het Stekkie Parcours van 
Sportvisserij Nederland. Hier zullen wij ook in 2018 mee doorgaan. 
 
De groei op sponsoring is vooral te danken aan de extra bijdrage van Sportvisserij Nederland van in totaal 
2.500,-. Naast Sportvisserij Nederland hebben wij in 2017 LUND IJsselsport mogen verwelkomen als 
nieuwe hoofdsponsor voor een periode van drie jaar. Helaas zijn er in 2017 ook financiële sponsors 
afgevallen. Wij blijven uiteraard zoeken naar meer trouwe, financiële sponsors. Wat betreft de sponsoring 
in natura, in de vorm van hengelsportmaterialen, kunnen we nog steeds rekenen op een trouwe schare 
groep sponsors. In 2018 zal Stichting PeuterFonds wederom verkozen worden tot ‘charity’ van de Efftex 
beurs wat ons weer hoogwaardige hengelsportmaterialen zal opleveren.  
 
De donaties die Stichting PeuterFonds heeft mogen ontvangen zijn voornamelijk te danken aan de goede 
contacten binnen de hengelsport. Er zijn een aantal mooie donaties ontvangen van onder andere 
Berkley/Smallert, De Zuilen, SVB Delfland en GHV – Groene Hart. 
 
Het PeuterFonds verwacht een beperkte groei in de beursopbrengsten voor het komende jaar. Wel blijven 
wij natuurlijk opzoek om meer kwalitatief hoogwaardige materialen van onze sponsors te verkrijgen en 
extra financiële middelen te vergaren door aanwezig te zijn op dagen zoals; Berkley-Smallert dag en de 
Langelandvissers contact- en informatiedag. Natuurlijk gaan wij ook in 2018 door met het promoten van 
Stichting PeuterFonds via de website, nieuwsbrieven, Facebook, LinkedIn en YouTube. 
 
 
 
 

  



                     

Uitgaven 
 
De uitgaven van Stichting PeuterFonds zijn in 2017 hoger uitgevallen dan in 2016. Wel is het verwachte 
begrotingstekort beperkt gebleven en zijn een groot aantal uitgaveposten lager uitgevallen dan begroot. 
De hogere uitgaven zijn het resultaat van investeren in kleding en hengelsportmaterialen welke worden 
gebruikt tijdens de evenementen. 
 
Na de succesvolle beurzen van 2016 hebben wij begin 2017 nieuwe T-shirts en petten voor de vrijwilligers 
aangeschaft, nette blauwe shirts met lange mouwen met PeuterFonds bedrukking en rode petten met 
geborduurd logo. Mooi en goed herkenbaar voor de kinderen. 
 
De uitgaven voor de evenementen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Vooral de kosten van de 
evenementen bij Tom’s Creek in Lelystad en bij de Forellenvijver H20 in Hattemerbroek zijn de kosten 
hoger uitgevallen dan vooraf was ingeschat. De uitgaven voor beurzen zijn lager uitgevallen dan begroot. 
Wij hebben geen grote prijzen moeten kopen en hebben hier dus geen kosten aan gehad. Voor de stand 
zijn er extra spandoeken en extra verlichting aangeschaft waardoor deze nog meer opvalt en we er ook de 
komende jaren mooi bijstaan op de beurs. 
 
In 2017 heeft Stichting PeuterFonds ook weer een nieuwe groep vrijwilligers mogen verwelkomen waarbij 
er vaker gebruikt wordt gemaakt van het declareren van reiskosten. Geen enkele vrijwilliger heeft 
gebruikgemaakt van de vrijwilligersvergoeding in de vorm van declareerbare uren. 
 
Door te vergaderen in de opslag, dan wel van de mogelijkheid gebruik te maken om dit bij 
voetbalvereniging SDZ te doen is deze kostenpost lager uitgevallen. We hebben geen aanpassingen op de 
inrichting van de opslag gedaan en ook de kantoorkosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen. Wel zijn de 
transportkosten wat hoger uitgevallen dan begroot doordat er reparatie en onderhoud nodig was aan de 
bus van Stichting PeuterFonds. 
 
Mede doordat er geen grote onvoorziene uitgaven zijn geweest hebben wij het verwachte tekort op de 
begroting van 2017 tot het minimum weten te beperken. 
 
 
 
 

  



                     

Winst- en verliesrekening 2017 
 

 

Omschrijving Debet Credit 

Rente   € 31,52 

Donatie   € 2.182,80 

Sponsoring   € 3.050,00 

Beurzen € 444,54 € 8.400,57 

Bankkosten € 212,61   

Verzekering € 184,53   

Huur opslag € 4.156,74   

Inrichting opslag € 0,00   

Transport € 2.374,64   

Reiskosten € 1.147,88   

Vrijwilligersvergoeding € 0,00   

Evenementen € 4.332,50   

Kantoorkosten € 59,90   

Website € 340,55   

Marketing € 253,64   

Vergadering € 42,00   

Bureaumateriaal en attenties € 0,00   

Hengelsportmaterialen € 540,72   

Kleding € 1.615,19   

Diverse € 38,25   

Reserve (vermogen 31-12-2016)   € 21.766,50 

Reserve (vermogen 31-12-2017) € 19.687,70   

  € 35.431,39 € 35.431,39 

 
 

  



                     

Begroting 2018 
 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Rente € 25,00   

Donatie € 2.000,00   

Sponsoring € 2.500,00   

Beurzen Inkomsten € 8.000,00   

Bankkosten   € 350,00 

Verzekering   € 185,00 

Huuropslag   € 4.300,00 

Inrichting opslag   € 250,00 

Transport   € 2.000,00 

Reiskosten   € 1.000,00 

Vrijwilligersvergoeding   € 500,00 

Beurzen uitgaven   € 500,00 

Evenementen   € 3.000,00 

Jubileum evenement   € 3.000,00 

Kantoorkosten   € 100,00 

Website   € 350,00 

Marketing   € 500,00 

Vergadering   € 150,00 

Bereaumateriaal en attenties   € 100,00 

Hengelsportmaterialen   € 1.000,00 

Diverse   € 250,00 

Onvoorziene uitgave   € 500,00 

Totaal inkomsten € 12.525,00   

Totaal uitgaven   € 18.035,00 

Tekort op begroting -€ 5.510,00   

 
  



                     

Conclusie 
 
 
In 2017 hebben wij met vijf evenementen, verspreid over heel Nederland, weer tientallen kinderen een 
mooie dag aan de waterkant laten beleven. Tijdens onze evenementen hebben we de kinderen kennis 
laten maken met allerlei takken van de hengelsport; bij Tom’s Creek in Lelystad hebben we op steuren 
gevist, op de Catharijnesingel in Utrecht werd er ouderwets gepeuterd op baarsjes, in Maassluis stonden 
de feeder-hengels niet stil, tientallen forellen en zalmen werden gevangen bij H2O in Hattemerbroek en 
bij de Vossekuil in Sint Oedenrode hebben we op karper gevist.  
 
Naast de evenementen was het Stichting PeuterFonds natuurlijk ook weer aanwezig op de 
hengelsportbeurs Visma in Ahoy en de Hengelsport- en Visbotenbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht. 
Het PF-Rad van Fortuin en de Enveloppenloterij hebben daar weer een hoop mensen blij gemaakt met 
mooie prijzen die wij van onze trouwe sponsors mochten ontvangen. Heel mooi en het zorgt voor de 
inkomsten die nodig zijn om onze evenementen te kunnen blijven organiseren.  

 
In 2017 is er door vrijwilligers en bestuursleden wederom geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot 
het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding, er is op geen enkele wijze een financiële beloning 
uitgekeerd. 
 
Het afgelopen jaar zag het bestuur er als volgt uit;  
 

• Rolf Bouman – voorzitter 

• Tsak Kin Man – secretaris 

• Erik Froger – penningmeester 

• Juri Froger - bestuurslid  

• Marco de Niet - bestuurslid 
 
Aan het einde van 2018 zal de grondlegger van het PeuterFonds, Rolf Bouman, na 10 jaar afscheid nemen 
als voorzitter van de stichting. Wij zijn binnen het bestuur in overleg hoe we dit op gaan vangen. 
Natuurlijk blijft Rolf betrokken bij het PeuterFonds. Daarnaast mogen wij Robin Smit verwelkomen als 
‘aspirant-bestuurslid’. Robin is al jaren een trouwe vrijwilliger en wil graag meer betekenen voor de 
stichting. Robin zal een jaar meedraaien voor hij definitief aansluit als bestuurslid. 
 
In 2018 zal Stichting PeuterFonds verder gaan met het organiseren van evenementen door het hele land. 
Noord-Holland, Zeeland, Gelderland, Zuid-Brabant en Zuid-Holland staan dit keer op de agenda. Het 
PeuterFonds bestaat in 2018 10 jaar, één van de te organiseren evenementen zal het jubileum-evenement 
worden. 
 


