
 

Toelichting: 

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo. Vooral door een positief rendement op het 

beschikbare vermogen van het fonds, daarnaast hebben we ook dit jaar vele mooie giften mogen 

ontvangen, waardoor we alle aanvragen dit jaar hebben kunnen financieren. Aan de uitgaven kant 

zien we een forse stijging van de uitgaven t.o.v. voorgaand jaar. We zien vooral stijging in aanvragen 

voor laptops, brillen en fietsen. Ook de uitgaven voor sporten en zwemlessen in het bijzonder zijn het 

afgelopen jaar toegenomen. 

Voor 2020 verwachten we ook dat de uitgaven hoog zullen zijn en wellicht zelfs hoger dan onze 

giften en het rendement uit ons vermogen. Mocht dit 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 2019 2018 Prognose 2020

Zwemlessen 2.521,50€       343,75€          2.500,00€       

Turnen/judo/fitness/dansles 1.013,82€       778,83€          1.000,00€       

Fietsen 5.204,00€       2.224,00€       5.500,00€       

Hockey/tennis/badminton 1.148,62€       67,20€           1.150,00€       

Paardrijles 273,94€          247,49€          250,00€          

Peuterspeelzaal -€               -€               

Bril/vloerbedekking etc 3.592,40€       228,95€          3.500,00€       

Laptop/ipad 2.977,99€       2.060,09€       3.000,00€       

Muziek Func Centr/ Zomerschoolbijdrage 1.520,00€       -€               1.500,00€       

Overige projecten (muziek/cultuur) 178,00€          792,70€          250,00€          

Materialen / school / vervoerskosten 2.995,90€       5.207,35€       3.000,00€       

Subtotaal Kinderen 21.426,17€     12.414,35€     21.960,00€     

Overige kosten 150,70€          105,60€          150,00€          

Bankkosten ABN Amro 352,00€          324,00€          375,00€          

Totaal uitgaves 21.928,87€     12.843,95€     22.485,00€     

Inkomsten

Giften en donaties 12.228,90€     25.124,84€     15.000,00€     

Rendement eigen vermogen 9.186,50€       (4.291,06)€      2.500,00€       

Vrienden Rudie Zwols Fonds 2.000,00€       2.100,00€       2.000,00€       

Totaal inkomsten 23.415,40€     22.933,78€     19.500,00€     

Saldo 1.486,53€       10.089,83€     -2.985,00€      


