Stichting Behoud Hertenweide Gouda
Jaarverslag 2017
Beheer 2017
De Hertenweide is in 2017 wederom bijzonder goed bijgehouden door onze vrijwilligers onder leiding
van beheerder Hr. T. Verdoold. Als groot onderhoud is de grond voor de stal gedraineerd. Hierbij
hebben leerlingen van het “Wellant College” op de vrijwilligersactiedag NLdoet samen met onze
eigen vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Ook is het houten hek door de firma van der
Hoeven vervangen door een schitterend nieuw hek. Onze complimenten over de samenwerking met
de firma van der Hoeven.
Financiën
In 2017 zijn vrijwilligers weer in de buurt langs adressen gegaan om mensen te benaderen voor een
jaarlijkse bijdrage. In 2017 is 2906,66 € opgehaald. Onze sponsors hebben 1989,30 € gedoneerd.
De werkzaamheden voor de vervanging van het hek zijn 3 januari 2017 begonnen. De betaling van
het nieuwe hek is gedeeltelijk in 2016 en gedeeltelijk in 2017 gedaan.
.
Acties 2017
In juni is een barbecue voor de vrijwilligers georganiseerd. Dit werd zeer gewaardeerd en is daarom
ook voor het volgend jaar ingepland. De kosten hiervoor zijn door de vrijwilligers en bestuur zelf
betaald.
De kastanjeboom aan de kant van de Krugerlaan was ziek en is door de gemeente verwijderd. Er zal
in 2018 een nieuwe boom geplant worden.
De kippen zijn opgehokt ivm de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk wanneer de ziekte over is.
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 830 volgers. Op de
website www.hertenweidegouda.nl staan voornamelijk stichtingsgegevens en is er de mogelijkheid
om donateur of sponsor te worden.
Plannen 2018
• Vrijwilligersdag ‘NLdoet 2018, acties: Het inzaaien van gras door leerlingen van het “Wellant
College” en onze vrijwilligers
• Het organiseren van een barbecue voor de vaste vrijwilligers van de Hertenweide.

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 voer
Jaarrekening 2017
Specificatie:
Donateurs:
Sponsors:

Aantal donateurs: 98
6 betalende sponsors

De gift voor het hek en de drainage is reeds ingeboekt in 2016 als inkomsten. Het hek is gedeeltelijk
betaald in 2016 en de rest in 2017.
Het aantal donateurs is verlaagd va 158 naar 92. De inkomsten van donateurs is in 2017 gedaald
t.o.v. 2016 met 359,51 €.
Het aantal sponsors is verlaagd van 7 naar 6. De inkomsten van sponsors is in 2017 gedaald t.o.v
2016 met 155,20 €.
De kosten voor het onderhoud waren lager daar in 2016 de kosten van de drainage van het terrein
waren verwerkt.
Voor 2017 kunnen we 2943,79 € toevoegen aan onze reservering voor toekomstig groot onderhoud.
Inkomsten:
Donateurs
Sponsors

2.906,66 €
1.989,30 €

Totaal

_______
4.895,96 €

Uitgaven:
Onderhoud
Abonnementen
Voer
Diversen
Hek laatste betaling
Totaal

Rente spaarrekening

1.041,84 €
220,53 €
669,58 €
615,07 €
5.764,24 €
-----------8311,26 €

18,42 €

Activa 31-12-2017:
Bank saldo :
In Kas
Spaarrekening
Totaal:

Passiva 31-12-2017:

3.694,48 €
85,55 €
8018,42 €
-------------11798,45 €

Voorziening onderhoud:

Totaal:

Begroting 2018
.
Inkomsten
Donateurs
Sponsors

Uitgaven:
Onderhoud
Voer
Eenmalige uitgaven
Abonnementen
Voorziening toekomstige groot onderhoud

3000 €
2000 €
-------5000 €

1.100 €
700 €
900 €
250 €
2.050 €
______
5.000 €

11798,45 €

-------------11798,45 €

