
Financieel jaarverslag 2018 

 

Inkomsten  

Donaties € 3.760,00 
Opbrengsten (eieren, konijnenhotel, verhuur wei/aanhanger) € 2.339,16 
Fondsen - NL Doet en Burendag € 1.200,00 
Fondsen - speciale doelen € 6.623,43 
Totaal € 13.922,59 

 

Uitgaven  

Diervoeding € 3.053,38 
Dierenverzorging € 222,45 
Afval verwijderen € 649,79 
Kleine materiaal (hokken, hekwerk) € 445,46 
Administratieve kosten (bank, belasting, RVO, GD en website) € 593,99 
Vrijwillgers (koek, limo, kerst attentie) € 392,59 
Uitgaven NL doet en burendag € 1.301,81 
Uitgaven Speciale doelen € 1.450,34 
Totaal € 8.109,81 

 

Balans  
Rekening courant € 878,59 
Reserve (nieuwbouw en/of vernieuwing) € 18.800,00 
Totaal € 19.678,59 
Resultaat € 5.812,78 

 

Boekjaar 2018 is positief afgesloten dit komt door extra bijdrage van het luchtkussen 
festival en fondsen, deze extra inkomsten zijn opgenomen in de reserve voor de 
nieuwbouw en de nieuwe volière. 

 

  



Financieel jaarverslag 2019 

 

Inkomsten  

Donaties € 5.139,00 
Opbrengsten (eieren, konijnenhotel, verhuur wei/aanhanger) € 3.065,78 
Fondsen - NL Doet en Burendag € 1.100,00 
Fondsen - speciale doelen € 1.092,59 
Totaal € 10.397,37 

 

Uitgaven  

Diervoeding € 3.529,51 
Dierenverzorging € 465,00 
Afval verwijderen € 617,44 
Kleine materiaal (hokken, hekwerk) € 495,76 
Administratieve kosten (bank, belasting, RVO, GD en website) € 707,97 
Vrijwillgers (koek, limo, kerst attentie) € 471,83 
Uitgaven NL doet en burendag € 1.275,26 
Uitgaven Speciale doelen € 2.621,83 
Totaal € 10.184,60 

 

Balans  
Rekening courant € 1.391,36 
Reserve (nieuwbouw en/of vernieuwing) € 18.500,00 
Totaal € 19.891,36 
Resultaat € 212,77 

 

Boekjaar 2019 is licht positief afgesloten dit komt mede doordat een deel van de 
donaties van 2018 in 2019 zijn binnengekomen en doordat de opbrengsten van met 
name het konijnenhotel sterk zijn gestegen. Extra uitgaven in 2019 was de nieuwe 
volière, de reserve is mede hierdoor iets afgenomen. 

 

  



Financieel jaarverslag 2020 

 

Inkomsten  

Donaties € 4.044,50 
Opbrengsten (eieren, konijnenhotel, verhuur wei/aanhanger) € 2.276,13 
Fondsen - NL Doet en Burendag € 1.059,78 
Fondsen - speciale doelen € 574,93 
Totaal € 7.955,34 

 

Uitgaven  

Diervoeding € 3.693,59 
Dierenverzorging € 552,08 
Afval verwijderen € 499,31 
Kleine materiaal (hokken, hekwerk) € 425,77 
Administratieve kosten (bank, belasting, RVO, GD en website) € 590,68 
Vrijwillgers (koek, limo, kerst attentie) € 401,73 
Uitgaven NL doet en burendag € 1.064,85 
Uitgaven Speciale doelen € 488,19 
Totaal € 7.716,20 

 

Balans  
Rekening courant € 1.130,50 
Reserve (nieuwbouw en/of vernieuwing) € 19.000,00 
Totaal € 20.130,50 
Resultaat € 239,14 

 

Dit jaar is door COVID-19 moeilijk geweest, de inkomsten liepen terug, zowel op de 
donaties en als op het konijnenhotel. We hebben door zuinig en bewust om te gaan met 
de kosten en relatief weinig tegenvallers (allen de dierenarts) het jaar tocht licht positief 
afgesloten. Dit komt door extra giften van WeCylce en Rabo Club Support voor de 
ledverlichting voor de nieuwebouw, deze baten zijn dan ook op de reserve geplaatst. 

 

  

  



Begroting 2021 

De begroting voor 2021 is gebaseerd op het boekjaar 2020 en ziet er als volgt uit: 

Inkomsten    Uitgaven   
Donaties € 4.250,00 Diervoeding € 3.800,00 
Opbrengsten (eieren, konijnenhotel, 
verhuur wei/aanhanger) € 2.450,00 Dierenverzorging € 500,00 

Fondsen - NL Doet en Burendag € 1.100,00 Afval verwijderen € 500,00 
Fondsen - speciale doelen € 500,00 Kleine materiaal (hokken, hekwerk) € 600,00 

    Administratieve kosten (bank, 
belasting, RVO, GD en website) € 550,00 

    Vrijwillgers (koek, limo, kerst 
attentie) € 450,00 

    Uitgaven NL doet en burendag € 1.100,00 
    Uitgaven Speciale doelen € 500,00 
    Onvoorzien € 300,00 
Totaal € 8.300,00   € 8.300,00 

  


