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Beheer 2018  

De Hertenweide is in 2018 wederom bijzonder goed bijgehouden door onze vrijwilligers.  

Helaas is  beheerder Hr. T. Verdoold in 2018 ziek geworden. Hij werd hierna ondersteund met het 

beheer door onze vrijwilligers.  

Als groot onderhoud is het gras verbeterd.  Hierbij hebben leerlingen van het “Wellant College” op  

de vrijwilligersactiedag NLdoet  samen met onze eigen vrijwilligers  de handen uit de mouwen 

gestoken door gras in te zaaien en zand te verstrooien.   

In de Hertenweide zijn wisselende hoogtes aangebracht door het aanleggen van heuveltjes en is een 

flinke boomstronk neergelegd, beide als speelobject voor de herten. 

Financiën  

In 2018 zijn vrijwilligers weer in de buurt langs adressen gegaan om mensen te benaderen voor een 

jaarlijkse bijdrage In 2018 is  3862,00 € opgehaald.  Onze sponsors hebben 2433,15 € gedoneerd.     

Acties 2018 

 De  zieke kastanjeboom aan de kant van de Krugerlaan is door de gemeente  vervangen door 

een nieuwe boom. 

 De kippen kunnen weer vrij loslopen. Het oude hok is vervangen door een nieuw -door onze 

vrijwilligers gemonteerd- kippenhok. 

 Eenjaarlijkse werving donateurs en sponsoren 

 Onze manier van verwerven van donaties is aangepast aan de nieuwe AVG wetgeving en een 

privacyverklaring is op de website toegevoegd.  

 De website Hertenweidegouda.nl is beveiligd d.m.v. een https certificaat, en daardoor (weer) 

via alle browsers te bezoeken. 

 Op vrijwilligersdag ‘NLdoet  2018 is graszaad ingezaaid door leerlingen van het “Wellant 

College” en onze eigen vrijwilligers. 

 Met de kerst is de  Kerstversiering weer 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.  

We hebben een ‘statische’ website waarvoor weinig onderhoud gepleegd hoeft te worden en een 

‘dynamische’  facebookpagina waar actuele 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 830 volgers. Op de website 

www.hertenweidegouda.nl staan voornamelijk stichtingsgegevens en is er de mogelijkheid om 

donateur of sponsor te worden.   

  

Plannen grootonderhoud 2019  

1: De verzakkingen op het  terrein opvullen en egaliseren 

2: Test beregening van het terrein 

3: Een nieuwe voerbak bij de stal maken  



Beschrijving onderdelen jaarrekening  

 Donateurs:  mensen die de Hertenweide een goed hart toedragen en een donatie hiervoor 

doen.  

 Sponsors: Bedrijven die de Hertenweide ondersteunen met sponsorgeld 

 Onderhoud: Uitgaven voor onderhoud bv hout, schoonhouden vijvers, onderhoud 

gereedschap, enz. 

 Abonnementen: Uitgaven voor water – en elektriciteit abonnement, websitehosting, WA 

verzekering en andere kosten.  

 Diversen: eenmalige uitgaven: Gereedschap , Aanpassen berghok, Kerstgift vrijwilligers,    

benzinekosten, dierenarts en andere kosten.  

 Voer: Uitgaven  diervoeders 

  

Jaarrekening 2018   

 Donateurs:   

Door koppeling van namen aan donaties konden wij voorheen het aantal donateurs 

vaststellen. In het kader van de AVG koppelen wij geen namen meer aan donaties en is 

alleen het eindbedrag  van de donaties bekend en niet meer het aantal donateurs. 

 Sponsoren:  

8  sponsoren   

  

Inkomsten 2018 in vergelijk met 2017 

De inkomsten uit donaties is in 2018 gestegen t.o.v. 2017 met 955,34 €. Dit is vooral te danken aan 

de inzet van de familie Verdoold. 

 Het aantal sponsors is verhoogd van 6 naar 8. De inkomsten van sponsors is in 2018 gestegen  t.o.v 

2017 met  443,85 €. 

Voor 2018 kunnen we 2714,33 € toevoegen aan onze reservering voor toekomstig groot onderhoud. 

. 

Inkomsten: 

Donateurs   3862,00 €   

Sponsors  2433,15 €    

Totaal                    6295,15 € 

Uitgaven:  

Onderhoud     1621,40 €  

Abonnementen     432,26 € 

Voer         657,28 €  

Diversen       869,88 €   

Totaal      3580,82 € 

Rente spaarrekening 2018       8,55 € 

 

 



Activa 31-12-2018:      Passiva 31-12-2018: 

Bank saldo      6358,28 €       Voorziening onderhoud:        14521,33 €    

In Kas                        136,08 € 

Spaarrekening       8026,97 €  

                            _________                         _________ 

Totaal:                   14521,33€           Totaal:                 14521,33 €  

 

Begroting  2019 

Inkomsten:   

Donateurs      5000 €  

Sponsors      2000 €  

Totaal                      7000 €             

Uitgaven:  

Onderhoud                      1.100  €  

Voer               700  €  

Eenmalige uitgaven           800  €  

Abonnementen           250  €  

Voorziening toekomstige groot onderhoud    2.050 €  

 Totaal:                         5.000 €  

 

 

 

 


