Inkomsten
Ten opzichte van 2017 zijn de inkomsten in 2018 gestegen. Dit is voornamelijk te
danken doordat de inkomsten uit donaties flink zijn toegenomen. Daar en tegen
hebben de inkomsten uit beurzen en sponsoring een lichte daling laten zien. Mede
doordat de inkomsten zijn gestegen staat Stichting PeuterFonds er nog steeds goed
voor. Het vermogen waarmee is afgesloten is gezond en voldoende om ook de
komende jaren haar activiteiten voor te kunnen zetten
De verdeling van de inkomsten is als volgt:
Gelden verworven via beurzen
Ontvangen aan sponsoring
Ontvangen aan donaties
Overig

51%
17%
31%
0%

De inkomsten op de beurzen zijn in 2018 licht gedaald tov 2017. De Visma heeft voor
Stichting PeuterFonds wat minder aan de verwachtingen voldaan maar de
Hengelsport- en Visbotenbeurs is wel zeer succesvol geweest. Hier heeft de 2e
handsmarkt een mooi aandeel ingehad. Hier gaan wij ook in 2019 mee door.
Doordat Sportvisserij Nederland zijn jaarlijkse bijdrage heeft verhoogd is de daling op
sponsoring beperkt gebleven. LUND IJsselsport heeft ook in 2018 weer een mooie
bijdrage geleverd en hebben we hebben Jarocells mogen verwelkomen als financiële
sponsor. Het is lastig voor Stichting PeuterFonds om financiële sponsors te vinden.
Wat betreft de sponsoring in natura kunnen wij nog steeds rekenen op een trouwe
groep sponsors. In 2018 is Stichting PeuterFonds wederom benoemt tot ‘charity’ van
de Efftex en hebben wij veel hoogwaardige materialen mogen ontvangen welke wij
weer in kunnen zetten tijdens de beurzen.
De donaties zijn in 2018 flink gestegen tov 2017. Deze stijging is mede te danken
aan onze trouwe vrijwilliger Jos van de Heijde. Met een crowdfunding actie bij zijn
werkgever Shell Nederland BV is een bedrag van 2640,- opgehaald. Ook heeft HSV
‘de Zwarte Schapen’ hun kasgeld gedoneerd na opheffing en dit geldt ook voor de
Streetfishing vereniging in Den Haag. In 2018 hebben we veel waardevolle 2e hands
hengelsportmaterialen mogen ontvangen. Deze gaan wij verkopen tijdens een 2 e
hands markt op de beurzen.
Het PeuterFonds verwacht een beperkte groei in de beursopbrengsten voor het
komende jaar. We blijven natuurlijk opzoek om meer hoogwaardige materialen van
onze sponsors te verkrijgen maar ook naar de mogelijkheden om onze groep
financiële sponsors uit te breiden.

Uitgaven
De uitgaven van Stichting PeuterFonds zijn in 2018 iets lager uitgevallen dan in
2017. Het verwachte begrotingstekort is uitgebleven en een aantal posten zijn dan
ook lager uitgevallen dan verwacht.
De uitgaven voor de evenementen zijn lager uitgevallen dan begroot en dit geldt
vooral voor het jubileumevenement. Door het slechte weer op deze dag viel de
opkomst erg tegen. We hebben hier tijdig op kunnen anticiperen waardoor de kosten
beperkt zijn gebleven en uit uiteindelijk een gezellig vrijwilligersfeest is geworden.
Maar ook met de andere vier evenementen zijn wij ruim binnen budget gebleven.
In 2018 heeft Stichting PeuterFonds ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen. De gedeclareerde reiskosten en of parkeerkosten zijn lager uitgevallen
dan vooraf is begroot. Geen enkele vrijwilliger heeft gebruik gemaakt van de
mogelijkheid van de vrijwilligersvergoeding.
Doordat de vergaderingen veelal in de opslag hebben plaats gevonden is deze
kostenpost lager uitgevallen. De investering in nieuwe hengelsportmaterialen is
beperkt gebleven en ook het marketing budget is in 2018 niet volledig ingezet.
Ondanks dat we in 2018 nieuwe petten voor de vrijwilligers hebben moeten
aanschaven, welke niet waren begroot, maar er verder geen grote onvoorziene
uitgaven zijn geweest is er dus geen tekort op de begroting onstaan welke wel was
verwacht.

Balans

BALANS - 1-1-2018
Vaste activa
Bestelbus
Inventaris

€ 2.850,00
€ 2.000,00

Vlottende activa
Voorraad
Rekekening Courant
Spaarrekening
Kas

€ 1.000,00
€ 3.548,60
€ 16.139,10
€-

Totaal Activa

€ 25.537,70

Passiva
Eigen vermogen

€ 25.537,70

Totaal Passiva

€ 25.537,70

BALANS - 31-12-2018
Vaste activa
Bestelbus
Inventaris

€ 2.500,00
€ 2.300,00

Vlottende activa
Voorraad
Rekekening Courant
Spaarrekening
Kas

€ 750,00
€ 2.460,76
€ 14.142,75
€ 4.305,95

Totaal Activa

€ 26.459,46

Passiva
Eigen vermogen

€ 26.459,46

Totaal Passiva

€ 26.459,46

Winst- en verliesrekening 2018

Omschrijving

Debet

Credit

Rente

€ 3,65

Donatie

€ 4.897,27

Sponsoring

€ 2.703,88

Beurzen

€ 7.982,55

Bankkosten

€ 234,50

Verzekering

€ 202,80

Huuropslag

€ 4.191,34

Inrichting opslag
Transport
Reiskosten
Vrijwilligersvergoeding
Beurzen
Evenementen
Jubileum evenement
Kantoorkosten

€ 141,01
€ 2.070,30
€ 796,84
€€ 567,49
€ 2.627,99
€ 857,91
€ 37,50

Website

€ 342,87

Marketing

€ 306,84

Vergadering

€ 116,63

Bereaumateriaal en attenties

€ 120,29

Hengelsportmaterialen

€ 787,30

Kleding

€ 583,83

Diverse

€ 319,65

Onvoorziene uitgave

€ 60,50

Reserve (vermogen 31-12-2107)
Reserve (vermogen 31-12-2108)

€ 19.687,70
€ 20.909,46
€ 35.275,05

€ 35.275,05

Begroting 2019

Begroting 2019
Omschrijving
Rente

Inkomsten

Uitgaven
€ 5,00

Donatie

€ 2.000,00

Sponsoring

€ 3.000,00

Beurzen Inkomsten

€ 8.000,00

Bankkosten

€ 300,00

Verzekering

€ 225,00

Huuropslag

€ 4.300,00

Inrichting opslag

€ 250,00

Transport

€ 2.500,00

Reiskosten

€ 1.000,00

Vrijwilligersvergoeding

€ 500,00

Beurzen uitgaven

€ 750,00

Evenementen

€ 3.750,00

Kantoorkosten

€ 100,00

Website

€ 350,00

Marketing

€ 1.000,00

Vergadering

€ 150,00

Bereaumateriaal en attenties

€ 500,00

Hengelsportmaterialen

€ 750,00

Diverse

€ 250,00

Onvoorziene uitgave

€ 500,00

Totaal inkomsten

€ 13.005,00

Totaal uitgaven
Tekort op begroting

€ 17.175,00
-€ 4.170,00

Conclusie

Vanwege het 10-jarig bestaan is het jaar 2018 een jubileumjaar geweest voor
Stichting PeuterFonds. Met vijf evenementen, verspreid over het land, hebben er
weer tientallen kinderen een mooie dag aan de waterkant mogen beleven.
Op een stralende dag in april hebben de bewoners van ASVZ in Sliedrecht een
prachtdag beleefd aan het water rond hun eigen wooncomplex. In mei was het
PeuterFonds voor de vierde keer in haar geschiedenis te gast bij de Stichting
Viscentrum Gehandicapten, beter bekend als Fort Abcoude. Het prachtige
Gezinspark ’t Smallert vormde in juni het decor. De kinderen van de scoutinggroepen
Titus Brandsma en Buys Ballot beleefden een supertoffe dag en konden hun zorgen
voor eventjes vergeten. Zaterdag 22 september was het PeuterFonds te gast bij
hengelsportvereniging GHV Groene Hart in Den Haag voor het jubileumevenement.
Om zoveel mogelijk mensen met het PeuterFonds in aanraking te laten te komen
hebben we gekozen voor een vrije inloop voor de deelnemers. Helaas werkte het
weer niet mee waardoor het aantal deelnemers erg is tegengevallen. De kids die er
waren en ook onze vrijwilligers hebben wel een fantastische dag gehad welke we
hebben afgesloten met een BBQ voor alle vrijwilligers. In oktober was het
PeuterFonds voor de tweede keer te gast in Makkum. De kids van Scouting De
Ontdekkers en Spelend Sporten hebben werkelijk genoten van een geweldige
visdag.
Naast deze evenementen was Stichting PeuterFonds natuurlijk ook weer aanwezig
op de hengelsportbeurs Visma in Ahoy en de Hengelsport- en botenbeurs in de
Jaarbeurshallen in Utrecht. Het PF-Rad van fortuin en de enveloppenloterij hebben
ook nu weer een hoop mensen blij gemaakt met mooie prijzen die wij van onze
trouwe sponsors hebben mogen ontvangen. Dit keer hebben wij op beide beurzen
ook een 2e hands markt gehad met gebruikte hengelsportmaterialen die wij
gedoneerd hebben gekregen van mensen die het PeuterFonds een warm hart toe
dragen. Dit heeft voor veel extra aandacht gezorgd.
In 2018 is er door zowel vrijwilligers als bestuursleden geen gebruik gemaakt van
een vrijwilligers vergoeding en is er op geen enkele wijze een financiële beloning
uitgekeerd. Het afgelopen jaar zijn er wel bestuurswijzigingen geweest. Zo is Marco
de Niet afgetreden en heeft voorzitter Rolf Bouman na 10 jaar trouwe dienst zijn
voorzitterschap over gedragen aan Erik Froger. Robin Smit is definitief toegetreden
tot het bestuur.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

Erik Froger – voorzitter
Tsak Kin Man – secretaris
Erik Froger – penningmeester
Juri Froger – bestuurslid
Robin Smit – bestuurslid

In 2019 zal Stichting PeuterFonds doorgaan met het organiseren van evenementen
door het gehele land.

