Stichting Behoud Hertenweide Gouda
Jaarverslag 2019
Beheer 2019
De Hertenweide is in 2019 wederom bijzonder goed bijgehouden door onze vrijwilligers.
Dit jaar hebben Bets en Danielle Verdoold het beheer van de Hertenweide op zich genomen met de
ondersteuning van onze vrijwilligers.
Het gras rond de stal was ondanks het opnieuw inzaaien niet goed gegroeid. Daarom is besloten
graszoden te leggen om zo een sterke grasmat te krijgen. Om de zoden tijdelijk te beschermen is
schrikdraad aangeschaft.
Het klusteam van de Zuidrandflat heeft op verzoek een stevige nieuwe voederbak voor de herten
gemaakt en geplaatst, waardoor de overlast van mee-etende kauwen en duiven is afgenomen.
De nieuwe bok handhaaft zich goed in de roedel.
Financiën
In 2019 zijn vrijwilligers weer in de buurt langs adressen gegaan om mensen te benaderen voor een
jaarlijkse bijdrage. In 2019 is 3544,50 € opgehaald. Onze sponsors hebben 1566,80 € gedoneerd.
Acties 2019







Jaarlijkse werving donateurs en sponsoren.
Graszoden gelegd rond de schuur.
Plaatsing van een nieuwe voederbak, gemaakt door het klusteam van de Zuidrandflat.
Voor de Kerstperiode is de Kerstversiering weer aan de schuur bevestigd.
In de zomer is de jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor (nieuwe) vrijwilligers georganiseerd.
Onze vrijwilligers zijn met Kerst verrast met een kleine kerstattentie.

Digitaal
De Stichting Behoud 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 gedeeld
worden. 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 831 volgers.
Op de website www.hertenweidegouda.nl staan voornamelijk stichtingsgegevens, jaarverslag,
jaarrekening, en is er de mogelijkheid om donateur of sponsor te worden.
Plannen 2020
1. Het vinden van een nieuw bestuur om de continuïteit van de Hertenweide te waarborgen.
2. Het verbeteren van de grasmat op verschillende plekken door middel van het leggen van
graszoden.
3. Het vinden van (nieuwe) sponsors die de Hertenweide willen ondersteunen.
4. Feest organiseren naar aanleiding van het vijfjarig bestaan als zelfstandige stichting
“Behoud Hertenweide Gouda”
5. Ophoging van de heuvels in de Hertenweide.

Beschrijving onderdelen jaarrekening







Donateurs: mensen die de Hertenweide een goed hart toedragen en een financiële 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 2019




Donateurs:
Voor het verkrijgen van inkomsten voor het onderhoud zijn vrijwilligers langs de deuren
gegaan.
Sponsoren:
Op dit moment hebben we 6 sponsoren waarvan er een sponsort door kosteloos
werkzaamheden op het terrein uit te voeren.

Inkomsten 2019 in vergelijk met 2018
De inkomsten uit donaties is in 2019 gedaald t.o.v. 2018 met 317,50 €. Het aantal sponsoren is 6. De
inkomsten van sponsoren is in 2019 gedaald t.o.v 2018 met 866,35 €.
Voor 2019 kunnen we 1906,27 € toevoegen aan onze reservering voor toekomstig groot onderhoud
mede door de inzet van familie Verdoold.
.
Inkomsten:
Rente spaarrekening
Donateurs
Sponsors

2,61€
3544,50 €
1566,80 €

Totaal

5113,91 €

Uitgaven:
Onderhoud
Abonnementen
Voer
Diversen

1539,01 €
428,93 €
654,06 €
585,64 €

Totaal

3207,64 €

Activa 31-12-2019:
Spaarrekening

8029,13 €

Bank saldo
In Kas

8000,83 €
397,19 €

Passiva 31-12-2019:
Voorziening onderhoud:

_________
Totaal:

_________

16427,15€

Totaal:

Begroting 2020
Inkomsten:
Donateurs
Sponsors

3600 €
1600 €

Totaal

5200 €

Uitgaven:
Onderhoud
Voer
Eenmalige uitgaven
Abonnementen
Voorziening toekomstige groot onderhoud

1.500
700
600
500
1900

Totaal:

16427,15 €

€
€
€
€
€

5.200 €

16427,15 €

