
Stichting Behoud Hertenweide Gouda 

Jaarverslag 2016 

 

Beheer 2016 
De Hertenweide is in 2016 bijzonder goed bijgehouden door onze vrijwilligers onder leiding van 
beheerder Hr. T. Verdoold. De  hertenbok is vervangen door een andere  omdat de oude bok de 
vrijwilligers aanviel. Ook een oudere hinde is uit de roedel gehaald omdat zij er slecht uit zag en 
slecht liep. Voor groot onderhoud is de grond rondom  de stal  gedraineerd. Hierbij heeft o.a. het 
personeel  van “Woonpartners” op  de vrijwilligersactiedag NLdoet 2016 de handen uit de mouwen 
gestoken.  
 
Financiën 
In 2016 zijn vrijwilligers weer in de buurt langs adressen gegaan om mensen te benaderen voor een 
donatie. Er is ook in 2016 weer gul gedoneerd want er is  3226,17 € opgehaald .  
Ook onze sponsors hebben gul gedoneerd: 2144,50 € .  
In 2016 heeft de stichting die een gift wilde doneren voor het vervangen het houten hek en  de 
drainage rondom de stal, de geschatte offerte hiervoor goedgekeurd. Deze stichting heeft vervolgens 
11500 € op de rekening gestort. 
Hierna zijn meerdere offertes aangevraagd om dit groot onderhoud uit te kunnen besteden . 
Uiteindelijk is het vervangen van het hek aan de Firma van der Hoeven gegund. De start van de 
werkzaamheden is  gepland op 3 januari 2017. 
  
Acties 2016 
In juni is een kinderfeest  georganiseerd waarbij de inkomsten ten goede kwamen van de 
Hertenweide. 
In de nazomer zijn de vijvers machinaal geschoond en is het terrein gedeeltelijk opgehoogd wegens 
blijvende plassen regenwater. 
Met de kerst is er Kerstversiering aan de schuur bevestigd. 
Onze vrijwilligers zijn met Kerst verrast met een kleine kerstattentie. 
 
Digitaal 
De Stichting Hertenweide Gouda heeft twee platforms waarop de stichting digitaal communiceert.  
Er is gekozen voor een statische website waarvoor weinig onderhoud gepleegd hoeft te worden en 
een dynamische  facebookpagina waar wisselende berichten van de Hertenweide op komen. 
Via deze facebookpagina Hertenweide Gouda houden we vrienden van de Hertenweide op de hoogte 
van nieuws rond de Hertenweide. De facebookpagina heeft op dit moment 801 volgers. De website 
www.hertenweidegouda.nl is een statische website waarop voornamelijk stichtingsgegevens staan 
en de mogelijkheid om donateur of sponsor te worden.  
 
Plannen 2017 

 Vrijwilligersdag ‘NLdoet  2017, acties: het verwijderen van onkruid rond het hek en 
egaliseren van de grond.  Drainage voor de stal maken en het verwijderen van de tegels bij 
de oude voederplek. 

 Het organiseren van een barbecue voor de vaste vrijwilligers van de Hertenweide. 

 Het begeleiden van het vervangen van het houten hek rond de Hertenweide. 
 
 

http://www.hertenweidegouda.nl/


 
 
Beschrijving onderdelen jaarrekening: 
 
Donateurs:  mensen die de Hertenweide een goed hart toedragen en een donatie hiervoor doen. 
Gift stichting: Stichting die goede doelen ondersteunt 
Sponsors: Bedrijven die de Hertenweide ondersteunen met sponsorgeld 
Onderhoud: Uitgaven voor onderhoud bv hout, schoonhouden vijvers, gereedschap enz. 
Abonnementen: Uitgaven voor water – en elektriciteit abonnement, websitehosting, WA verzekering 
en andere. 
Diversen: eenmalige uitgaven: springkussen voor feest, kerstversiering, kerstgift vrijwilligers,    
benzinekosten en andere. 
Voer: Uitgaven  voer 
 
Jaarrekening 2016 
 
Specificatie: 
Donateurs:  Aantal donateurs:  158 
Sponsors:   8 betalende sponsors  
 
 
Inkomsten: 
Donateurs     3226,17 € 
Gift stichting                11500,00 € 
Sponsors     2144,50  € 
      _______ 
                 16870,67 €  
 
 
Uitgaven: 
Onderhoud     2822,72€ 
Abonnementen      237,88 € 
Voer       612,19 € 
Diversen      898,36 € 
Hek eerste betaling    5187,81 € 
      ------------ 
                  8860,60 € 
 
 
 
Activa 31-12-2016:           Passiva 31-12-2016: 
 
Bank saldo :      767,62 €    reservering betaling Hek        6340,67 € 
In Kas                427,71 €    Voorziening onderhoud:        8854,66 € 
Spaarrekening   14000,00 € 
                           --------------                  -------------- 
Totaal:                 15195,33 €      Totaal:                15195,33 € 
 
 
 
 
 



 
 
Begroting  2017 
 
In de toekomst staat een aantal grote projecten op stapel, zoals vervangen hek  
Hiervoor wordt reeds  geld gereserveerd. 
 
Inkomsten 
Donateurs      3200 € 
Sponsors      2000 € 
      -------- 
      5200 € 
 
 
Uitgaven: 
Onderhoud     2200  € 
Voer        600  € 
Eenmalige uitgaven      800  € 
Abonnementen       250  € 
Voorziening toekomstige groot onderhoud   1350 € 
      ______ 
                 € 5200 € 


