
 

Toelichting: 

Het jaar 2017 is afgesloten en een positief saldo. Door toename van giften hebben we alle aanvragen 

dit jaar kunnen financieren. Aan de uitgaven kant zien we dat er steeds meer toename is in 

aanvragen voor ondersteuning voor school kosten (laptops, vervoer, schoolboeken, excursies etc.) 

Ook hebben we door specifieke giften een muziek project kunnen ondersteunen voor kinderen 

binnen onze doelgroep. De uitgaven voor sporten zijn de laatste jaren iets afgenomen, doordat de 

meeste kosten vergoedt worden door de doe mee pas die door de gemeente ter beschikking wordt 

gesteld. 

Voor 2018 verwachte we ook dat we alle aanvragen met giften en het rendement uit ons vermogen 

kunnen financieren. Mocht dit niet zo zijn dan zullen we gebruik maken van onze reserves, zodat de 

kinderen hiervan niet de dupe worden. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen we 

zolang er voldoende middelen zijn altijd blijven honoreren. 

Naast de giften zijn door particulieren, de lokale middenstand, bedrijven, verenigingen en 

instellingen materialen, kleding, fietsen, computers, boeken enzovoort beschikbaar gesteld voor de 

kinderen. Deze materialen hebben we uiteraard niet mee kunnen nemen in bovenstaand financieel 

overzicht maar zijn wel een belangrijk bestanddeel van ons “vermogen”. 

Financieel Overzicht RZF 

Uitgaves 2017 2016 Prognose 2018

Zwemlessen 587,50€          845,00€          600,00€          

Humanitas -€               310,00€          -€               

Turnen/judo/fitness/dansles 934,86€          1.825,58€       1.000,00€       

Fietsen 590,00€          1.145,00€       750,00€          

Hockey/tennis/badminton 214,20€          -€               200,00€          

Paardrijles 209,98€          374,97€          200,00€          

Peuterspeelzaal 691,62€          1.792,22€       750,00€          

Bril/vloerbedekking etc 1.018,45€       -€               1.000,00€       

Laptop/ipad 2.522,95€       1.655,45€       3.000,00€       

Zomerschoolbijdrage -€               750,00€          -€               

Muziek projecten 5.000,00€       4.537,85€       4.500,00€       

Materialen / school / vervoerskosten 5.392,55€       6.436,27€       6.500,00€       

Subtotaal Kinderen 17.162,11€     19.672,34€     18.500,00€     

Overige kosten 128,60€          52,85€           150,00€          

Bankkosten ABN Amro 289,07€          323,41€          300,00€          

Totaal uitgaves 17.579,78€     20.048,60€     18.950,00€     

Inkomsten

Giften en donaties 17.004,83€     14.437,08€     15.000,00€     

Erfenis 13.833,32€     

Rendement eigen vermogen 2.048,27€       5.328,81€       1.800,00€       

Vrienden Rudie Zwols Fonds 2.150,00€       2.200,00€       2.150,00€       

Totaal inkomsten 21.203,10€     35.799,21€     18.950,00€     

Saldo 3.623,32€       15.750,61€     -€               


