financieel jaarverslag 2016
Begroting 2017

Inkomsten
Ten opzichte van 2015 zijn de inkomsten in 2016 toegenomen, deze zijn voornamelijk
afkomstig van geld verworven op beurzen. De verwachte inkomsten uit sponsoring vielen
tegen, de inkomsten uit donaties zijn wel gestegen.
Mede doordat de inkomsten zijn gestegen staat de stichting PeuterFonds er financieel nog
steeds prima voor. Het vermogen waarmee de stichting PeuterFonds het jaar 2016 afsluit is
gezond en ruim voldoende om ook de komende jaren haar activiteiten voort te kunnen
zetten.
De verdeling van de inkomsten is als volgt:
Gelden verworven via beurzen

68%

Ontvangen aan donaties

21%

Ontvangen aan sponsoring

10%

Overig

1%

Ondanks het wegvallen van de Hengelsport Outdoor Fair, een belangrijke bron van
inkomsten voor het PeuterFonds, zijn de inkomsten op de beurzen gestegen ten opzichte
van 2015. Deze groei is voornamelijk te danken doordat wij op de Visma en de Hengelsporten Visbotenbeurs een extra spelelement hebben toegevoegd in de vorm van een
enveloppenloterij. Hier zullen wij in 2017 dan ook mee doorgaan.
De tegenvallende inkomsten uit sponsoring heeft te maken met het uitblijven van
toegezegde financiële bijdrages. Voor 2017 hebben we wel reeds een toezegging van
€2.500,- door Sportvisserij Nederland, dit bedrag compenseert voor een groot deel de
tegenvallende sponsor-inkomsten in 2016. In 2016 heeft het PeuterFonds van Berkley een
bedrag mogen ontvangen door aanwezig te zijn op hun evenementen. De GHV heeft een
mooie bijdrage geleverd door alle gemaakte kosten van het evenement in Den Haag te
vergoeden. Wat betreft de sponsoring in natura, in de vorm van hengelsportmaterialen,
kunnen wij nog steeds rekenen op een trouwe schare sponsors. Daarbij hebben wij dit jaar
veel materiaal mogen ontvangen na afloop van de Efftex beurs. Hier was Stichting
PeuterFonds als ‘charity’ verkozen.
De groei op donaties is voornamelijk te danken aan onze trouwe vrijwilligers. Hierdoor
hebben wij oa van Shell, PM Sikking, Van Velzen en ’t Smallert een mooi bedrag mogen
ontvangen.
Gezien de beperkte economische groeiverwachtingen van 2017 verwacht het PeuterFonds
een geringe groei in de beursopbrengsten van het komende jaar. Door de materialen die wij
vanuit de Efftex beurs hebben mogen ontvangen is er al veel aanwezig maar wij gaan
natuurlijk trachten om meer kwalitatief hoogwaardige materialen via onze sponsors te
verkrijgen. Om dit te bewerkstelligen gaan wij dit jaar ons beeldmerk doorvoeren op nieuwe

kleding. Vanzelfsprekend gaan wij ook in 2017 door met promoten van Stichting
PeuterFonds via de website, nieuwsbrieven, Facebook, LinkedIn en YouTube.

Uitgaven
Door onze grote uitgaven in 2015 en het ontbreken van de Hengelsport Outdoor Fair hebben
wij er in 2016 voor gekozen om voorzichtig te handelen omtrent ons uitgaven patroon.
Hierdoor zijn de uitgaven in 2016 44% lager uitgevallen ten opzichte van 2015. Een groot
aantal uitgaveposten zijn dan ook lager uitgekomen dan begroot was. Gezien de
tegenvallende inkomsten uit sponsoring hebben wij in 2016 niet geïnvesteerd in nieuwe
kleding.
Hoewel de uitgaven voor evenementen net iets hoger waren dan begroot, waren de kosten
voor de beurzen aanzienlijk lager. Wij hebben voor de beurzen geen grote prijzen moeten
kopen waardoor we aanzienlijk lagere kosten hebben gehad.
Doordat veel vrijwilligers onderling carpoolen naar zowel de beurzen als de evenementen
zijn ook de reiskosten lager dan begroot. Ook heeft geen enkele vrijwilliger gebruik gemaakt
van de vrijwilligersvergoeding in de vorm van declareerbare uren.
We hebben er voor gekozen de aanpassingen van de inrichting van de opslag te beperken
tot het noodzakelijke waardoor deze kostenpost aanzienlijk lager is uitgevallen. De opslag
heeft het afgelopen jaar tevens een aantal keer als vergaderruimte gefungeerd waardoor
ook de vergaderkosten lager zijn uitgekomen dan verwacht.
Wel hebben wij ervoor gekozen om een investering te doen in een laptop voor stichting
PeuterFonds wat ten goede komt aan het benutten van de communicatie- en
promotiematerialen. Het financiële beheer zal ook op deze laptop worden uitgevoerd.
Mede doordat er ook geen onvoorziene uitgaves zijn geweest hebben wij het verwachte
tekort op de begroting van 2016 tot een minimum weten te beperken.

Winst- en verliesrekening 2016
Omschrijving

Debet

Credit

Rente

€ 107,58

Donatie

€ 2.428,34

Sponsoring

€ 1.100,80

Beurzen

€ 421,36

Bankkosten

€ 188,33

Verzekering

€ 366,64

Huuropslag

€ 4.007,90

€ 7.701,95

Inrichting opslag
Transport
Reiskosten
Vrijwilligersvergoeding

€ 1.671,10
€ 781,31
€ 0,00

Evenementen

€ 2.728,33

Kantoorkosten

€ 1.218,92

Website

€ 308,55

Marketing

€ 235,73

Vergadering

€ 170,75

Bereaumateriaal en attenties

€ 48,25

Consumptie

€ 52,70

Diverse

Reserve (vermogen 31-12-2015)
Reserve (vermogen 31-12-2016)

€ 22.627,70
€ 21.766,50
€ 33.966,37

€ 33.966,37

Begroting 2017
Omschrijving
Rente

Inkomsten

Uitgaven
€ 100,00

Donatie

€ 2.000,00

Sponsoring

€ 3.000,00

Beurzen

€ 8.000,00

Bankkosten

€ 200,00

Verzekering

€ 400,00

Huuropslag

€ 4.100,00

Inrichting opslag

€ 500,00

Transport

€ 2.000,00

Reiskosten

€ 1.000,00

Vrijwilligersvergoeding

€ 500,00

Beurzen

€ 750,00

Evenementen

€ 3.000,00

Kantoorkosten

€ 1.000,00

Website

€ 400,00

Marketing

€ 250,00

Vergadering

€ 300,00

Bereaumateriaal en attenties

€ 200,00

Hengelsportmaterialen

€ 1.000,00

Kleding

€ 2.000,00

Onvoorziene uitgave

Totaal inkomsten

€ 500,00

€ 13.100,00

Totaal uitgaven
Tekort op begroting

€ 18.100,00
-€ 5.000,00

Conclusie
We mogen zeggen dat 2016 een goed jaar is geweest voor stichting PeuterFonds. Met vijf
geslaagde evenementen in Abcoude, Den Haag, Helden, Rotterdam en Ommeren heeft het
PeuterFonds bijna honderd kinderen met gezondheidsproblemen een geweldige dag langs
de waterkant bezorgd en kennis laten maken met de hengelsport. Naast de vijf
evenementen zijn we op de Visma en Hengelsport- en Visbotenbeurs aanwezig geweest om
fondsen te werven zodat wij de evenementen kunnen blijven organiseren. Naast deze twee
beurzen was het PeuterFonds uitgenodigd om als ‘charity’ aanwezig te zijn bij de Efftex
beurs en konden de standhouders, na afloop van de beurs, materialen doneren aan onze
stichting.
Van elk evenement in 2016 staat een fotoverslag op onze website en zijn er filmpjes van de
evenementen gemaakt. Tijdens het evenement in Abcoude is Vis TV voor opnames aanwezig
geweest. Dit heeft ons buiten publiciteit ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers
opgeleverd. Zo hebben we dit jaar dan ook een hoop nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen.
De inkomsten kwamen in 2016 voornamelijk van de beurzen en donaties van bedrijven via
vrijwilligers. In 2017 zullen wij blijven zoeken naar de mogelijkheden om onze financiële
sponsors uit te breiden; de inkomsten komen nu voor een groot deel van de beurzen en dit
vinden wij geen structurele oplossing voor de toekomst.
Geen enkele vrijwilliger heeft het afgelopen jaar beroep gedaan op de beoogde
vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding blijft wel opgenomen in de begroting van 2017.
In 2016 zag het bestuur er als volgt uit:
• Voorzitter: Rolf Bouman
• Secretaris: Tsak Kin Man
• Penningmeester: Erik Froger
• Bestuurslid: Marco de Niet
• Bestuurslid: Juri Froger
In 2017 wilt de Stichting PeuterFonds investeren in nieuwe kleding en nieuwe
hengelsportmaterialen welke wij zullen gebruiken tijdens de evenementen met de kinderen.
We zullen net als in 2016 vijf evenementen organiseren. Noord-Holland, Zuid-Holland,
Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland mogen een bezoekje van het PeuterFonds
verwachten in 2017.

