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Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 
 
Hieronder vindt u de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van 2021 en de begroting 
voor 2022. 
 

We ontvingen een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We 
waarderen het dat vanuit de overheid het vrijwilligerswerk gestimuleerd en financieel 
ondersteund wordt. Verder zijn we blij met de giften van kerken, particulieren en bedrijven. 
Veel leden gaven ons weer hun stem bij de verdeling van het budget van Rabo ClubSupport. 
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? 
 

Net als het voorgaande jaar werd 2021 gekenmerkt door de coronacrisis. Toch mochten er 
weer veel hulpvragen (ook palliatieve) ingevuld worden. Helaas was het niet mogelijk om een 
ledenvergadering en een informatieavond te houden.  
 

We mochten 2021 met een positief resultaat afsluiten. Omdat we geen bijeenkomsten hielden, 
waren de uitgaven voor verenigingskosten lager dan begroot. In 2022 worden er nieuwe flyers 
gemaakt en willen we meer adverteren, waardoor de PR-kosten hoger zijn.  
 

Mocht u de vereniging financieel willen steunen, dan kunt u gebruik maken van 
hier vermelde QR-code of uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL14 
RABO 0326 0236 90. Bij voorbaat dank! 

  Begroting 2022   Realisatie 2021   Realisatie 2020 

Inkomsten           

Retributies  €                   -    €                   -       €                   -    

Giften, collecten en schenkingen  €         1.500,00     €         1.700,50     €         2.665,32  

Subsidies overheden en anderen  €       12.742,00     €       12.184,93     €         7.241,00  

Overige baten  €         1.000,00     €            949,31     €         3.431,73  

Totaal inkomsten  €      15.242,00      €      14.834,74     €      13.338,05  
            

Uitgaven           
Verenigingskosten (ledenvergaderingen, 
nieuwsblad, kosten afdelingsbestuur)  €         5.900,00     €         2.716,58     €         3.194,77  
Vrijwillige (Palliatieve) Thuishulp (onkosten 
vrijwilligers en trainingen)  €         1.800,00     €         2.775,65     €         1.681,51  
Vergoeding coördinator (inclusief 
belastingen en verzekeringen)  €         7.000,00     €         6.861,85     €         6.766,65  

Totaal uitgaven  €      14.700,00     €      12.354,08     €      11.642,93  
            

Resultaat  €           542,00   €        2.480,66   €        1.695,12 
            

Eigen vermogen per 31-12     €       30.990,10    €      28.509,44  
 


